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PROTOKOLL 10/2013
fört hemma hos Annki Rosén.
Hagsätra, tisdagen den 10
december 2013.
Närvarande:
Janne Hallerstedt
Jöran Pettersson
Kenta Lundmark
Janne Lönnmark
Jonna Eson Brådhe
Annki Rosén, sekr
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Mötets öppnande
Dagordning
Protokollsjustering
Ekonomi Budget 2014
Bordlagda ärenden
a/ Säkerhetsrådgivare
b/ Anläggningsbidrag MK Speed
c/ Stockholms IF flyttar
d/ StBF ny adress alt postbox
Skrivelser
- Fria starter i Folkrace
SBFs konferens och prisutdelning i Norrköping
24-25.1 2014
Stockholms BFs årsmöte 18.2 2014
Rapporter och övrigt
- Rapport från DOG-möte 9.12
- Utmärkelser
- Undomsprojektet
Nästa möte
Mötets avslutande

§ 103 Mötets öppnande
Ordföranden hälsade styrelsen välkomna till årets sista möte och öppnade därefter
kvällens möte.
§ 104 Dagordning
Den utdelade dagordningen godkändes.
§ 105 Protokolljustering
Protokoll nr 09/13 gicks igenom och godkändes .
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§ 106 Ekonomin – Budget 2014
Den senaste Balans- och Resultatrapporten för november månad visar på ett
något bättre resultat. Tyvärr kommer vi trots detta förmodligen inte att uppnå
beräknad budget.
§ 107 Bordlagda ärenden
a/ Säkerhetsrådgivare
Ordföranden tar kontakt med vår SGA i Säkerhet för diskussion om Säkerhetsrådgivare
b/ Anläggningsbidrag MK Speed
Ordföranden kontaktar MK Speed för ytterligare info ang anläggningsbidraget.
c/ Stockholms IF flyttar
Stockholms IF har meddelat att de fr o m 1.1 2014 flyttar från Smidesvägen 5 och
att vi i fortsättningen inte kan ha vår post på den nya adressen.
d/ StBF ny adress alt postbox
Janne Lönnmark undersöker möjligheterna till en postbox i Farsta.
§ 108 Skrivelser - Fria starter i Folkrace
Folkracekommittén önskar äska 3000,00 för utdelning till duktiga juniorer
med en fördelning av 1. 1500,00, 2. 1000,00 och 3. 500,00 istället för gratis
start gällande under år 2014.
Beslöts att avslå begäran för år 2013. Ärendet bordlades för ytterligare utredning.
§ 109 SBFs konferens och prisutdelning i Norrköping 24-25.1 2014
Diskuterade vilka eller vem som kommer att delta ovanstående helg. Sekreteraren
kommer att vara där för representant för Bilsportarvet. Avvaktar om det från StBF
kommer att delta någon mer från styrelsen.
§ 110 Stockholms BFs årsmöte 18.2 2014
2013 årsmöte kommer arr äga rum den 18.2 2014 och beslöts att hållas på Scandic
Hotel Kungens Kurva.
Kassören påminde om att han önskade få verksamhetshandlingar från SGAna före jul.
§ 111 Rapporter och övrit
- Rapport från DOG-möte 9.12
Ordföranden informerade styrelsen från det senaste mötet med DOG-gruppen.
- Utmärkelser
Diskuterade om och ev kandidater till utmärkelser på årsmötet.
- Ungdomsprojektet
Ungdomsprojektet har startat med full energi. Jonna och Andreas som håller i
distriktets projekt har flera deltagare och idéer på gång.
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§ 112 Nästa möte
Nästa styrelsemöte kommer att hållas tisdagen den 14 januari 2014. Plats meddelas
i kallelsen.
§ 113 Mötets avslutande
Janne Hallerstedt tackade samtliga närvarande och önskade alla en trevlig och god jul
samt att vi ses igen på det nya året efter alla helgerna.
Vid protokollet
Annki Rosén
Sekreterare

Janne Hallerstedt
Ordförande

