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Janne Lönnmark (JLö),
Anne Catherine Rosén
(ACr),
Jonna Eson Brådhe (JBr),
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V.ordf + RY Kom. Ordf.
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Adj. Ledamot
(Hederssekreterare)
Adj. Styr. + Ung. kom, Ordf.
Inbjuden, se §83 c
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§ 76

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna till mötet, kl. 19.30.
Speciellt välkommen till Lelle Olsson.
Mötet inleddes 19.30 – 20.00 med att LOl och FWa redogjorde för §83c.

§ 77

Dagordning
Den utlämnade dagordningen godkändes med tillägg av en § gällande
Arbetsmötet.

§ 78

Protokollsjustering
Protokoll 2015 nr 07 genomlästes och lades till handlingarna.

§ 79

Ekonomin
Kassören presenterade månadssiffrorna.
Kassören redogjorde för siffrorna i Resultatrapporten.
Nollåtta MK har fortfarande inte betalt, vad kan distriktet göra åt detta?
Motion till Rådsmötet?
Kassören hyser viss oro över att inkomsterna kommer att falla med ca 10 %.
StBF gratulerar JBr till att bli en av de åtta förare som blivit uttagna till FIA Cross
Country Rally i Qatar.
Mötet beslutade att betala JBr’s flygbiljett till Qatar (ca 5.500:-).

§ 80

Stockholms BF Hemsida
-

§ 81

Arbetsmötet 14 november
Mötet diskuterade upplägget för arbetsmötet.
Program: Vi inleder med att besök hos ÖHLINS, Upplands Väsby 10 -13 där
(Kenta har haft konakten) vi får Information med visning.
Besöket avslutas med en LUNCH.
Sedan, 13.00-ca.16 fortsätter vi på SBF’s kansli i Bredden med Arbetsmötet.
Program: Info från FWa + JBr och Kassören redovisar ekonomin för berörda SGA
som även ska lämna in sin rapport + SGA rundan.
Även valberedningens ordf. samt f.d. SGA RB, Orvar Warfvinge, bjuds in.
HKu skickar kallelse snarast.

§ 82

Skrivelser
-
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§ 83

Rapporter och övrigt
Allmänt: Nyhetsbrev SIF, Nyhetsbrev SBF september.
a) (FWa) Från senaste DOG mötet
FWa redogjorde för de senaste turerna inom mötena i DOG gruppen.
Från mötet den 13/9: Idrott Online diskuterades, som ledde till ett extra möte.
Ett extra möte: Bl.a. förlängning av tid för rapporten i IdrottOnline.
Viktigt att alla klubbar nu gör det, se även § 83d.
11/10: bl.a.
- SDF ordförande konferensen:
- Hur ska utskotten jobba? samordning av SGA träffar.
- Hur blir vi fler medlemmar?
- Hur kommer Ungdomsverksamheten att fungera, (FWa kontaktar Andreas och
kollar att han kan närvara på ungdomsnätverksträff 7-8 nov).
- Samt ”ny” Distriktsindelning.
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.
Håkan Eriksson bjuds in till Arbetsmötet 14 november.
c) (SiF) SDF-Dialog om anläggningskonferens
(Ref. StBF 2015-05 § 53 b)
FWa och LOl rapporterade från konferensen den 11 september.
Arrangör: Föreningen Storstockholms Kultur- och Fritidschefer (FSKF) i samarbete med
Stockholmsidrotten anordnade en konferens om idrottens anläggningar med rubriken:
”Idrottens legitimitet och värde i en växande Stockholmsregion
Plats: Folkets hus, Huddinge, Tid: 09.00-15.30.

Det var en bra konferens med politiker från alla Stockholms kommuner.
Det förekommer problem gällande geografiska och politiska kopplingar i
regionen.
SIF företräder Stockholms stad, men även alla kranskommuner måste beaktas.
Mötet omfattade hel regionen.
Ofta saknas krav när kommunerna upplåter mark åt byggentreprenörer så ”glöms”
ofta bort att föreskriva att det även ska planeras för idrottsanläggningar.
Nu har man börjat koordinera anläggningsbehoven och kommer att kunna hyra av
varandra
Den stora fokusen ligger så klart idag på fotboll och ishockey, men genom vår
närvaro börjar det även att skapas förståelser för motorsporten.
Här måste vi även tillsammans med SVEMO föra vår gemensamma talan.
(http://www.svemo.se/sv/Forbundsinformation/Distrikt/Ostra/)
Vi behöver sammanställa vad vi har, och vad vi behöver och rapportera detta till
SIF/berörda politiker.
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Ett geografiskt problem måste hittas lösning på, nämligen att StBF inte
geografiskt överensstämmer med kommungränser, men det borde kunna lösas
genom samarbete med närliggande SDF.
LOl var även den 21 sept. på ett möte med:
SCIF Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande, http://www.scif.nu/.
I huvudsak samma deltagare som vid SIF mötet den 11 september.
Här diskuterades bl.a. fördelningen av tider på anläggningar mm.
LOl hittade en gammal kontakt från ”Tullinge”-tiden (Street Racing) som kanske
går att bygga vidare på.
LOl kommer att träffa politiker den 29 okt. samt ha fler kontakter med
Huddinge/Botkyrka.
Målet är att skapa en arena under tak, viktigt så att man kan styra bl.a.
belysningen samt att det blir väderoberoende för i första hand publiken.
LOl jobbar vidare med frågeställningarna och kommer att ha vidare kontakter i
ärendet.
Mötet tackade LOl för hans engagemang och vi hoppas på en kontinuerlig dialog.
d) (SBF) IdrottOnline/LoTS
StBF Kursen för klubbarna är bokad till den 19/11 ca 14 anmälda + 20/11. På
Högsta.
Vi måste försöka få tag de som inte har deltagit på kursen eller inte registerat sig
under oktober. FWa får en lista 31/10.
e) (FWa) Rapport från FR-möte
FWa rapporterade från mötet med inbjudna FR arrangörer som han och SGA-FR hade i
Botkyrkas klubblokal den 28 sept.
Ricky och FWa höll i mötet, närvarande klubbar: Botkyrka MK, Stockholms BK,
Haninge MK och MK Speed.
Ett antal frågeställningar gällande vad vi kan lära oss från genomförda tävlingar samt
planering och mål under 2016 diskuterades.
f) Övrigt KLu, JPe, JBr, ARo, FWa, JLö
KLu: Vi behöver en kursansvarig, JLö har ett uppdrag som sammanhållande!
JPe: Redovisade ärenden från DN 06/2015 och JK 07/2015.
Kurs 31/10, Steg 4 RY TL, Prisutdelningsfest 28/11 på Skafferiet i Nacka.
Förarmöte 5/11 på Resarö.
Om vi ska till SBF prisutdelning behöver vi bestämma det inom kort!
Vi måste även planera för Årsmötet 16/2-2016.
JBr: Qatar. Väntar…
ARo: Behöver uppgift om DM-medaljer. (JPe har redan beställt, ARo kontaktar KA.)
FWa: SGA träffar. Samlade på samma dag. Tas upp på nästaDOG möte.
Vi måste hitta en SGA-KA, vi kontaktar Järfälla MK.
JLö: RA utskottet håller på att ”ta död” på RA-Sverige (långloppserien!)
Ändrat kraven kopplat till Sjukvårdsreglementet i banlicenserna, bl.a. säkerhetsbiten med
ambulanser/brandbilar.
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§ 84

Nästa möte
(#09, alla) den 14 november, Arbetskonferens, Vi börjar med studiebesök hos
ÖHLINS i Upplands Väsby, sedan möte på SBF’s kansli i Bredden.
(#10) den 8 december i Lokal hos JPe i Solna.

§ 85

Mötets avslutande
Ordföranden tackade samtliga för att de kommit till kvällens möte och avslutade
därefter mötet kl. 23.00.

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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