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PROTOKOLL 11/2013
fört hos Haninge CampService
i Handen, tisdagen den 14
januari 2014.
Närvarande:
Janne Hallerstedt
Jöran Pettersson
Kenta Lundmark
Janne Lönnmark
Jonna Eson Brådhe
Kjell Svedin, valberedn ordf
Josefin Lundin, fadder
Kurt Westberg
Bill Södermark
Urban Allberg
Ricki Hillesjö
Håkan Kujahn
Andreas Broberg
Thomas Bergelin
Annki Rosén, sekr
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§ 114 Mötets öppnande
Ordföranden hälsade styrelsen och SGAna välkomna till kvällens möte och öppnade
därefter mötet.

§ 115 Dagordning
Den utdelade dagordningen godkändes med några tillägg.
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§ 116 Protokolljustering
Protokoll nr 10/13 lästes och godkändes .

§ 117 Ekonomin
Oförändrat sedan tidigare månad men vårt underskott vid årsskiftet består.

§ 118 Besök av Valberedningens ordförande
Valberedningens ordförande hade kallats till kvällens möte för att tillsammans
med styrelsen diskutera de vakanta posterna inför årsmötet.

§ 119 Stockholms BF – ny adress
Stockholms Bilsportförbund har fr o m 1.1 2014 bytt adress.
Vi har öppnat en postbox i Farsta under adress: Box 91, 123 22 FARSTA.

§ 120 Mötesdagar 2014
Ett förslag till mötesdagar för 2014 presenterades. Fastställande sker vid nästkommande möte.

§ 121 Skrivelser
Inga skrivelser att behandla förelåg.

§ 122 Stockholms BFs årsmöte 18.2 2014
Gick igenom förberedelserna inför årsmötet och vilka datum kallelse resp
handlingarna senast måste skickas ut.

§ 123 Årets Ledare och Årets Ungdom
Behandlade de inkomna förslagen till årets ledare resp årets ungdom.
Namnen biläggs i originalprotokollet och utdelningen sker vid årsmötet
den 18 februari.

§ 124 SGA-rundan
Säkerhet: En säkerhetskommitté ska bildas i Stockholms BF bestående av
Thomas plus ytterligare 3 till. Viktigt är bl a att när en olycka skett undersöker
om det är något fel på själva banan.
Websidan: Bill efterlyste nya uppgifter och ändringar från resp SGA och att
dessa skickas in snarast möjligt.
CK: En tävling är planerad att köras inom distriktet i år.
Miljö: Påminnelse: Alla klubbar som ansöker om tävlingstillstånd ska vara miljöcertifierade.
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DR: SGA-träff till helgen. Då ska bl a tas upp att alla distrikt ska vara lika och följa
samma regler m m.
RC: Förarkurs den 6 februari.
Bil-O: Verksamheten ligger nere under vintern så det händer inte så mycket. Däreär några regeländringar på gång med de är inte helt klara ännu.
RY: Ligger lågt p g a för litet snö och kyla.
Kommande: 1 febr Sandvikens MK, DM tävling 1
23 febr MK Orion, Sprintcuptävling 1, 1 mars Järbo MK DM tävling 2,
2 mars Östhammars MK Sprintcuptävling 2.
RA: Orolig för långloppstävlingarna p g a anmälningarna sjunkigt betydligt det
senaste året.
FR: Tävlingsverksamheten är även här låg under vinterhalvåret.

§ 125 Rapporter och övrigt
- Rapport från DOG-möte
Ordföranden informerade styrelsen från möte med DOG-gruppen
- Ungdomsprojektet
Jonna berättade hur arbetet med Ungdomsprojektet fortgår.
Många idéer och förslag diskuteras. Bl a kommer under våren att
anordnas en gemensam träff med ungdomar i distriktet på Högsta
med olika aktiviteter där Jöran och Håkan bl a kommer att hålla i
funktionärsutbildning.

§ 126 Nästa möte
Nästa styrelsemöte kommer att hållas direkt efter årsmötet den 18 februari.

§ 127 Mötets avslutande
Janne Hallerstedt tackade samtliga närvarande och särskilt Kenta Lundmark för att
vi fått vara i hans fina lokaler.

Vid protokollet

Annki Rosén
Sekreterare

Janne Hallerstedt
Ordförande

