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§ 57

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna till mötet hos Janne H, kl. 19.35.
ACr hälsades välkommen till dagens möte.

§ 58

Dagordning
Den utlämnade dagordningen godkändes efter några mindre justeringar.

§ 59

Protokollsjustering
Protokoll 2014 nr 05 genomlästes och lades till handlingarna.

§ 60

Ekonomin
Kassören presenterade månadssiffrorna med balansrapport.
Några kundfodringar är utestående, och medlemsavgifter från några klubbar har
inte kommit in.
Kassören redogjorde sedan för siffrorna i Resultatrapporten.
Oroande med vikande intäkter för bl.a. minskade tävlingsavgifter.
Vi behöver se över utgifterna resten av året och inför nästa års budget.
Vi har inte fått in bidraget från Stockholmsidrotten, HKu tillskriver SIF.

§ 61

Stockholms BF Hemsida
JHa författar en (avskeds) ordförande har ordet.
Fortfarande liten aktivitet från de flesta SGA, vi konstaterar att sidan uppenbarligen
är att betrakta som ganska statisk, det är inte ett forum för ”snabb” information.

§ 62

Skrivelser
a) (SBF) Utbildningsansvarig
SBF har lämnat en uppmaning gällande referensgrupp kring utbildningsmaterial
samt kontaktperson i distriktet.
Distriktet har f.n. inga kandidater till referensgruppen.
JLö åtar sig att fungera som kontaktperson, JLö meddelar SBF’s kansli.
b) (SBF) Utbildningsstruktur
Förbundsstyrelsen har tagit beslut att se över och uppdatera utbildningsstrukturen.
SBF har skickat den nya utbildningsstrukturen och vad som gäller framöver.
Den största ändringen ligger i att det nu är distrikten som utser och godkänner
utbildare för A- och B-licens. Det är av största vikt att utbildarna går
kursledarkursen vart tredje år. Utbildarna ska gå båda dagarna, det räcker inte att
enbart gå den grenspecifika dagen.
Vi har tagit del av detta, samt distribuerat informationen till berörda SGA,
(ansvar för utbildning i sportgrenarna är delegerat till resp. SGA).
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c) (SBF) Utbildningssdag IdrottOnline
SBF kallar till utbildningsdag den 18 oktober, kostnad 700:-/pp). JLö kommer att
deltaga, anmälan senast 20/9, via länken: http://educationwebregistration.idrottonline.se/Wizard
JLö anmäler sig till utbildningsdagen.
d) (SIF) SDF träff, SDF stöd och service
SDF-dialog har vi bjudit in till en träff i ärendet den 23 september.
Vid stämman i april 2014 beslutades att vi också skall verka för att samla SDF kanslier i
större grad, fysiskt eller virtuellt, under samma tak.
Förbundet beslutade att genomföra en förstudie kring SDF och föreningars behov av
tjänster inom ekonomi och administration. Hälften av SDF har svarat på enkäten.
Vi har beslutat att bjuda in de SDF som svarat på enkäten till en träff för att kartlägga
intresset för att gå vidare i ärendet. Även SDF som inte haft möjlighet att svara på enkäten
och är intresserade är välkomna att medverka på mötet.
Ett alternativ är också att ett eller flera SDF vill samarbeta för att på ett positivt sätt hittar
samarbetsformer för sin administration.
Tisdag 23 september kl. 18.00 på Stockholms Idrottsförbunds kansli, Vretenvägen 4, Solna.
Anmälan av era representanter senast 10 september.

HKu anmäler sig.
(Vart tog de andra som hyrde konferenslokaler på Smidesvägen vägen?)
e) (SIF) Anläggningsstöd
Anläggningsstödet finns till för att hjälpa föreningar att öka sina idrottsytor och
kunna se till att fler barn och ungdomar kan idrotta.
HKu vidarebefordrar informationen till selekterade klubbar som idag har
anläggningar.
f) (SBF) Funktionärslandslaget 2015
Funktionärslandslaget 2014 håller som bäst på att jobba mot sina mål i sina
studieplaner. Men redan nu är det dags att börja forma och ta in ungdomar till
funktionärslandslaget 2015. Har StBF några kandidater?
Vi har inga till 2015. Vi tar upp det som en info pkt. vid kommande årsmöte.
§ 63

Rapporter och övrigt
a) Från senaste DOG mötet
Protokoll från 10 juni har distribuerats. Vi har tagit del.
Inget har hänt över sommaren.
Kommande DoG konferens 8 nov. med FS.
b) (SIF) Anläggningsforum 20 augusti
Enligt tidigare beslut kommer Lelle Olsson att deltaga, vi avvaktar rapport från mötet.
c) (JLö) Övrigt
Rapport: Mittsverige banan, tråkigt med de problem som ledde till att det inte går att
anordna tävlingar där. JLö provar med Tiep Arena istället.
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d) (KLu) Övrigt
J Ekvall (SBF) vill ha hjälp från StBF den 7 sept. vid Idrottens Dag, i Hagaparken, det
behövs diverse tävlingsbilar att ställa ut. KLu håller i det från distriktets sida.
§ 64

Ungdomsprojektet
JBr var ej närvarande, ingen rapport förelåg.

§ 65

Inför konferensen den 15 november
Det har blivit dags att planera inför konferensen inkl, SGA, valberedning, m.fl.
Ska vi fortsätta med upplägg som senaste åren, d.v.s. Scandic Kungens Kurva?
Mötet diskuterade och beslutade att prova med något annat ställe då ekonomin f.n.
inte har utrymme för ett evenemang likt senaste året.
ACr har undersökt vad som kan finns tillgängligt som är tillräckligt bra men inte
behöver kosta så mycket. SIF’s museum på Djurgården/Gärdet är ”gratis”, men då
måste vi hantera maten på annat sätt. Frukost/Lunch, ACr bokar och kollar teknisk
utrustning. Alt. datum 22 november.

§ 66

Kompetterande konstituering
Då ordf., JHa, kommer att flytta utomlands har han meddelat att han kommer att
avsluta som ord. i och med detta möte. Mötet beslutade att nuvarande v. ordf. JPe tar
posten som ordf. samt att ledamot KLu blir ny v.ordf.
Därmed har vi en vakant plats för ledamot till nästa årsmöte.
ACr går in som adjungerad Styrelsemedlem till kommande årsmöte.
Detta gäller fr.o.m. den 20 augusti. HKu uppdaterar hemsidan.
JLö fixar länkar till StBF’s e-postadresser enl. ovan.
KLu kontaktar valberedningens ordf.

§ 67

Distriktsindelningen i framtiden
Erik Wahlqvist, Sö/Vä BF, har fått i uppdrag av FS genom Monica Möller att få igång
diskussioner i respektive distrikt.
Tankarna är att vi i respektive distrikt ska titta på fördelar, möjligheter, ev. nackdelar.
Ett telefonmöte är planerat till slutet av augusti.
Mötet diskuterade vilken ståndpunkt StBF ska framföra:
Fördelar: Kommer vi att spara pengar? Troligen inte.
Möjligheter: För stort geografiskt område om vi slår ihop i 1:a hand för de aktiva.
Nackdelar: Man kommer att tappa den personliga kontakten med distriktets
medlemmar. Hur regleras nuvarande ekonomi?
Vi bör istället utöka samverkansformerna mellan distrikten.
JPe kommer att delta vid telefonmötet som är planerat till den 31 augusti.
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§ 68

Nästa möte
Nästa möte (#7) med SGA, den 10 september, planeras på Järfällabanan, Järfälla MK.
HKu tar upp diskussion med SGA KA, (CLi) om detaljerna (mat & dryck);
Kommande möten, (#8), 7 oktober. Plats: JLö, Tyresö;
(#9) + SGA 15 nov. konferens. Plats: SIF museum Djurgården;
(#10) 9 dec. Plats: JPe, Solna; och
(#11) + SGA 13 jan. 2015 Plats: ASSISTANKÅREN, Västberga, Boka med BSv.

§ 69

Mötets avslutande
Mötet beslutade att välja JHa till Hedersordförande.
Ordföranden tackade samtliga för att de kommit till kvällens möte och avslutade
därefter mötet kl. 22.00.
Vi avtackade JHa med blommor och standar för den tid som han varit ordförande i
distriktet.

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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