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§ 47

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna till mötet hos Kent, kl. 19.40.

§ 48

Dagordning
Den utskickade dagordningen godkändes men några små justeringar.

§ 49

Protokollsjustering
Protokoll 2014 nr 04 genomlästes, justerades och lades till handlingarna.

§ 50

Ekonomin
Kassören presenterade månadssiffrorna och det har inte hänt så mycket.
Några medlemsavgifter ej betalade.
Kassören redogjorde för siffrorna i Resultatrapporten, vi följer budget.

§ 51

Stockholms BF Hemsida
Vår operatör håller på att uppdatera bl.a. den server som våra sidor ligger på, ftpfunktionen är tillgänglig enligt överenskommelse, kommer att öppnas som vanligt
inom kort.
Låg aktivitet men det är fortfarande liten input. Dålig aktivitet från SGA.

§ 52

Skrivelser
a) (SIF) Är ditt SDF i behov av stöd och service?
HK Svar på enkäten.
b) (SIF) Hedra klubbens ledare - sök utmärkelser
F.n. ingen lämplig kandidat.
c) (SIF) Anläggningsforum den 20 augusti 2014
SDF-dialogen: Anläggningsforum och remiss.
1.

Remissvar på Stockholms Stads långsiktiga investeringsplan för idrottsytor
Stockholms Idrottsförbund har fått möjlighet att yttra sig och komma in med remissvar
på Stockholms Stads långsiktiga och konkreta plan för investeringar i idrottsytor. Här
önskar vi att ni deltar och bidrar med synpunkter utifrån era föreningars behov så att vi
kan göra en gemensam skrivning.
JLö skickar till Lelle Olsson och frågar om han är intresserad.
HKu vidarebefordrar till berörda SGA.

d) (SBF) MK Utbildningar
Se protokoll MK 05/14 § 61. HKu skickar frågan till BSö om han kan deltaga vid
planerat kurstillfälle i Stockholm.
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e) MY Sports -Nordens största ungdomsmässa 3-6 januari 2015
Nu är det gratis att boka plats för aktörer.
HKu skickar förfrågan från arrangören till SGA för intresseförfrågan, svar till
styrelsen inför nästa styrelsemöte,
Hur hanterar vi klubbar som inte betalar avgift till distrikten?
§ 53

Rapporter och övrigt
a) Från senaste DOG mötet
Det var ett möte kallat idag, 10/6 kl. 10:30 i Bredden, med kort varsel, ingen i
styrelsen kunde tyvärr närvara.
b) (SBF) Brev från SBF ordf.
Det ser bra ut att kommunikationen, SBF SDF, verkar börja fungera,
JHa svarar Kenneth.
c) Gällande Miljöarbetet i distriktet
BSö har svarat på meddelandet från SBF MK, vi har kontroll på våra klubbar, BSö
hanterar ju hela miljösidan, http://www.sbfmiljo.se/admin.php, klubbarna under kontroll
så när som på några ”brevlådeklubbar” som ju i princip inte har någon verksamhet.
d) (JLö) 24 timmars långloppstävlingen
JLö meddelar att tävlingen tyvärr är inställd p.g.a. banan har blivit bokad av en annan
arrangör.
e) (JHa) Framtida planer
JHa planerar att gå i pension i oktober och kommer sannolikt att lämna Sverige och
därmed inte kunna fortsätta som distriktets ortförande.
f) (KLu) Krutkuppen/Järfälla IF
KLu frågade hur det står till med aktiviteterna gällande Krutkuppen. JLö berättade lite
om hur det fungerar idag, som han ser från tävlingsrapporterna.
g) (JLö) Ej betalda Klubbavgifter
Kassören tog upp frågan ”Hur hanterar vi klubbar som inte betalar avgift till distrikten”?
Klubbarna är ju medlemmar i SBF och tilldelade det distrikt där de har sin hemvist.
Klubbarna betalar sin avgift till SBF men betalar inte till distriktet, vi har idag inga
kända metoder att påverka detta. Frågan bordlägges.

§ 54

Ungdomsprojektet
JBr var ej närvarande, ingen rapport förelåg.
JPe: Funktionärskursen på Högsta med 9 deltagare följdes upp med praktik på Rasbo’s
tävling den 24 maj där 5 st från kursen deltog, dom fick ta hand om Ankomst + Start
kontrollerna på en SS under överinseende av Jöran Bosse och Håkan.
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§ 55

Nästa möte
Nästa möte 19 augusti. Plats: Prel. hos JHa.
Nästa möte med SGA, den 10 september (ursprungligt datum 9/9), planeras på
Järfällabanan, Järfälla MK.
HKu bekräftar med CLi och meddelar SGA och övriga om datumändringen.
Planering av kringaktivitet diskuteras med CLi, typ. SGA får åka medan styrelsen har
inledande möte.

§ 56

Mötets avslutande
Ordföranden tackade samtliga för att de kommit till kvällens möte och avslutade
därefter mötet kl. 21.30. (Vi satt ute på KLu’s altan i solen.)

Vid protokollet

Håkan Kujahn
Sekreterare - Stockholms BF

StBF:s adress:
Stockholms BF
Box 91
123 22 FARSTA
Hemsida: www.stockholmsbf.org
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