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§ 48

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna till mötet, kl. 20.00.
Vi började med att uppvakta KLu på hans kommande 60’årsdag med en biljett till
en konsert att gå på tillsammas med Annelie.

§ 49

Dagordning
Den utskickade dagordningen godkändes efter några mindre justeringar.

§ 50

Protokollsjustering
Protokoll 2015 nr 04 genomlästes och lades till handlingarna.

§ 51

Ekonomin
Kassören presenterade månadssiffrorna.
Kassören redogjorde för siffrorna i Resultatrapporten.
Det har inte hänt så mycket sedan sist.
FWa måste påminna Nollåtta MK att betala sin avgift till StBF.
FWa kollar vad det skulle kosta att ta fram en uppsättning Piké-tröjor till
styrelsen.
Ekonomiska läget följer i övrigt budget.

§ 52

Stockholms BF Hemsida
KLu kontaktar Bill om att ta fram en ny bild till huvudet på våra hemsidor.
Pågår.

§ 53

Skrivelser
a) (Licensansökan) Mattias Östholm
(Från 2015#04 §43c)
Efter kompletterande uppgifter samt svar från KA-utskottet tillstyrkes ansökan,
HKu skickar vidare till SBF. (Skickades den 29/5!)
b) (SiF) SDF-Dialog om anläggningskonferens
SIF har bjudit in till konferens gällande anläggningsfrågor den 11 sept.
Rubrik: ”Idrottens legitimitet och värde i en växande Stockholmsregion”.
Inbjudan skickas till Lelle Olsson, som var på konferensen förra året med fråga
om han och FWa kan deltaga.
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§ 54

Rapporter och övrigt
a) (FWa) Från senaste DOG mötet
FWa redogjorde för de senaste turerna inom mötena i DOG gruppen.
Telefonmöte 24/5:
FWa är ordförande i DOG detta år.
Viktiga pågående punkter:
Följa upp nya RY-klassen (Grupp H) undersökning pågår.
Ungdomsgruppen - Ungdomsintegrering. Varför händer inget nu?
Frågor för FWa inför nästa möte: Vad händer med regelboksgruppens arbete?
Hur ser det ut när det gäller regler, disposition inom/mellan sportgrensregler –
Gemensamma respektive innehåll i själva reglerna.
Vilket uppdrag har kansliet?
Varför var det inget möte för de 41 rådsdelegaterna i år?
Förslag på alternativ för befintliga telefon möten, vi föreslår typ Skype.
FWa letar vidare och föreslår till nästa möte.
SGA-träffar: Kostnader blir högre. Innehåll måste bli mer meningsfulla överlag.
2-dagars är att föredra för att även få med den sociala delen.
Se över konferenslokalerna m.a.p. kostnader.
Utbildning i IdrottOnline/LoTS.
Nästa möte på söndag 14/6.
b) SGA Enkla Tävlingsformer
(Från 2015#01, 2015#02, 2015#3 § 32d och 2015#4 § 45a)
FWa kontaktar tilltänkt person, hänsyns ska tagas till att det ska vara någon som
kommer att representera alla de tävlingsformer som ingår i Enkla Tävlingsformer.
FWa har hittat en tänkbara kandidat. Vi bjuder in berörd person till mötet den 18
augusti. FWa bjuder in.
c) Järfälla MK
(Från möte 2015-#02, och 2015#4 § 45b)
Järfälla MK ”blir av” med sin bana 2016-12-31, får inte förlängt arrendeavtal då
det löper ut 2016-12-31.
Kan vi hjälpa till med något, t.ex. skriva brev.
Järfälla MK avvaktar en formell uppsägning och kontrollerar ev. juridiska
aspekter. Klubben återkommer när det finns förutsättningar och om stöd från StBF
är önskvärt. (Se även § 53 b).
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d) (SBF) IdrottOnline/LoTS
Status utbildning i IdrottOnline/LoTS:
JLö var på möte med SBF med ett antal övriga representanter från övriga distrikt
den 25 maj.
Fortfarande är det tekniska problem med själva applikationen som f.n. inte
fungerar med alla kopplingar till de delsystem som LoTS ska fungera tillsammas
med.
Vi behöver genomföra kurser för distriktets klubbar, dels för IdrottOnline (alla
klubbar) dels för LoTS, (för de klubbar som kommer att ansöka/arrangera
tävlingar).
Vi behöver skicka ut en ”förhandare” till alla klubbar, klubbarna måste namnge
minst en person i klubben som kommer att hantera dessa system.
HKu förbereder en ”förhandare” vi återkommer med kallelse efter sommaren.
e) (SBF) Idrottens Dag Hagaparken
SBF har skickat en förfrågan om vi vill deltaga på Idrottens Dag den 6 september
i likhet med förra året. Haninge MK planerar att deltaga. Fortsatt planering vid
kommande möte.
f) (JPe) Div.
I) Bosse (RY ass.) har fyllt år och vi var på festen den 30 maj. Det var en
insamling som även distriktet var med på.
II) Olycka på MMK sprinten som krävde ambulans (även helikopter) insats.
(Vi måste rapportera alla olyckor med ambulans eller motsvarande insatser,
SGA måste hålla ordning på detta, tas upp vid kommande möte med SGA,
även samordning med Säk ansv.)
Bör tas upp av resp. SGA vid möten med klubb/funktionärsrepresentanter.
g) (JLö) Övrigt
§ 55

Nästa möte
Nästa möte, (#06) den 18 augusti hos ordf. Alrotsvägen 3 VÄRMDÖ.
Kommande möte (#07), med SGA den 8 sept. Föreslagen Plats: Assistancekåren.
HKu kollar med BSv. (Efter mötet: Platsen fungerar ej, vi letar ny!)

§ 56

Mötets avslutande
Ordföranden tackade samtliga för att de kommit till kvällens möte och avslutade
därefter mötet kl. 22.30.
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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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