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§ 82

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna till mötet, kl. 19.15.

§ 83

Dagordning
Den utlämnade dagordningen godkändes med några mindre justeringar.

§ 84

Protokollsjustering
Protokoll 2016 nr 07 genomlästes och lades till handlingarna.

§ 85

Ekonomin
Kassören presenterade månadssiffrorna.
Kassören redogjorde för siffrorna i Resultatrapporten.
Ekonomiska läget är stabilt och följer budget.
JPe rapporterade att SGA-RY i höst kommer att bli dyrare i år p.g.a. att den nu är
3 dagar med en ”Öppet forum” på lördagen 26/11.
Bl.a. p.g.a. IdrottOnline behöver vi ha ett BankGiro då det inte fungerar med
Plus Giro. Mötet beslutade att vi byter.
JLö ombesörjer nödvändig hantering med bankerna.
Årsrapport, avgifter till SBF:
SBF har meddelat att Lazzat MK, Nollåtta MK och Vårdkasens MS ej betalat
förlupna avgifter till SBF eller lämnat Årsrapport, varför de är under utredning för
uteslutning från SBF. StBF avvakter besked från SBF.
Efter mötet:
Enligt senaste (161012) rapporten från SBF har dessutom ytterligare 5 klubbar ej
lämnat Årsrapport, vilket föranleder att de ej har rösträtt vid kommande årsmöte.

§ 86

Ungdomskommittén
Efter diskussion med medelammar i Ungdomskommittén kan vi konstatera att
nuvarande medlemmar inte har tid att ägna sig åt uppdraget.
Styrelsen tackar Jonna, Andreas och Calle för det arbete som de hittills lagt ned
och beslutar att entlediga dem från nuvarande uppdrag. HKu meddelar berörda.
I Andreas svar på frågan om han vill vara med i Ungdomskommittén har han tagit
upp rykten på oegentligheter.
FWa har tagit upp med Andreas om hans påstående mot styrelsen.
FWa formulerar ett skriftligt svar till Andreas.
HKu meddelar vidare valberedningens ordf. att börja leta efter nya kandidater till
Ungdomskommittén, 2-3 personer. Jonna erbjuder sig att vara mentor!
Det finns några namn som lämnats från tidigare medelemmar, dessa meddelas
valberedningen, önskvärt att det blir spridning mellan olika sportgrenar.
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§ 87

Arbetsmötet 12 november
(Se 2016-07 § 77)
Vi planerar att vara på Blommenhof Hotel – Nyköping,
http://best-western-blommenhof.h-rez.com/contact_sv.htm. JLö har bokat.
Styrelsen samåker, samlingspunkt vid Kungens Kurva.
HKu förbereder och skickar kallelse inom kort, alla SGA uppmanas att samåka.
Speciellt inbjudna: SBF fadder + Valberedningens ordf. samt Gäst.
FWa bjuder in tilltänkt ”Mentor/Gäst”.
Till kallelsen:
Alla SGA: Gå igenom era resp. sidor på Hemsidan.
Förbered även era kommande Budgetar samt Vision 2020.
Mötet diskuterade nedanstående agenda (tider på plats i Nyköping!):
Samling: Styrelse kl. 09:00 (Samling Kungens kurva kl. 08:00) SGA kl. 10:00.
Samåkning ska ske, parkera vid Scandic Kungens Kurva.
Obligatorisk anmälan!
09:00 - 10:00 Styrelsemöte
10:00 - Kaffe, SGA anländer
10:00 - 11:30 SGA - rundan
11-30 - 12:30 Gäst – Framtid, sin egen.
12:30 - 13:30 Lunch
13:30 - 14:30 - Gäst Vision 2020
14:30 - 15:30 - SBF Fadder/Vision 2020
JLö går igenom budget med SGA.
15:30 - 16:00 Em. Kaffe, avslut för SGA.
16:00 - Ev. fortsatt möte med styrelsen.

§ 88

Besök Krutkuppen (Järfälla IF)
(Se 2016-07 § 79b)
Styrelsen (FWa, JPe, KLu och HKu) besökte Krutkuppen (UT-49) den 25
september.
En rapport har skickats till Hasse Söderström som han besvarat.
FWa har skickat våra frågor och Hasses svar till SBF’s UTH-utskott för vidare
synpunkter.

§ 89

Skrivelser
a) (Pernilla Rosander) Hantering av tävlingstillstånd
Riktat till SBF och alla SDF.
Sent godkännande från tillståndsgivare.
Problem att arrangören inte har gjort ansökan rätt. Typ kompletterat
datumansökan med uppgifter om tävlingen typ inbjudan funktionärer.
Om arrangören ansöker i rätt tid är detta inte något problem inom StBF.
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b) (MK Speed) Fyller 90 år
MK Speed har skickat inbjudan till sitt 90’års jubileum den 22 oktober, tyvärr kan
ingen från styrelsen närvara p.g.a. andra sedan tidigare planerade
bilsportevenemang,
Mötet beslutade att HKu skickar ett svarar. ”Grattis”
c) (SBF) SDF konferens 19-20 november
SBF har skickat kallelse/inbjudan till rubricerat evenemang.
Även SDF’ens utbildningsansvarig är inbjudna.
Anmälan senast 7 november.
Se: http://www.sbf.se/Utbildningarkurser/?eventid=840391&sisuorgid=29
FWa och JLö anmäler sig.
d) Crosskart Valkyria
Vi har tagit del och skickar skrivelsen vidare till Haninge MK med
rekommendationer från StBF.
Detta är ju ett problem för även för andra klubbar.
HKu skickar till Haninge MK.
e) Tävlings och Tekniska regler, Krutkuppen asfalt Light
Hans Söderström har skickar förslag på regler till en ny disciplin inom
Krutkuppen, Asfalt Ligt.
Då detta är ett nytt reglemente ska det enligt G 5.1.1 Nya tävlingsformer
behandlas av SDF för att efter utvärdering lämnas vidare till SBF för en ev.
fortsättning.
Då skrivelsen inkom idag (11/10) bordlägges ärendet till kommande möte.
§ 90
Rapporter och övrigt
Allmänt:
SIF SDF-Dialog; -; SIF Föreningsdialog -; SIF Nyhetsbrev -; SBF Nyhetsbrev sept. 2016.
a) (FWa) Från senaste DOG mötet
FWa redogjorde för de senaste turerna inom mötena i DOG gruppen.
- SBF har 200kkr kvar fån RF’s ungdomsrekrytering som behöver allokeras
under året.
- LoTS: PayEx, långa behandlingstider. Påverkar inte StBF just nu.
- Stort licenstapp, troligen p.g.a. hanteringen via LoTS.
- Rally, Grupp H remissen har tagits emot positivt.
- Oklart om kommande ordf. i SBF.
- Krutkuppen…
- Problem på sociala medier.

StBF Protokoll 2016-08.docx

Sidan 4 av 5

Stockholms Bilsportförbund
b) Möte med SBF och Hans Söderström på SBF kansli 7 okt
(Se även 2016-05 § 55c)
Ett antal frågeställningar riktade till StBF diskuterades.
Efter möte med på SBF s kansli den 7 okt. framkom synpunkter från att tävlingar ska
sökas i det distrikt som den genomförs inte som det är i dag, klubben söker tävling i sitt
distrikt.
StBF har anser att nuvarande regler ska tillämpas och berört distrikt meddelar det distrikt
där evenemanget kommer att äga rum.

c) Hemsidan
HKu har varit på kurs på EpiServer (verktyget som används för att hantera hemsidan).
HKu har gjort lite förslag på uppdateringar bl.a. en kalender där man kan hantera typ
kurser, hur ska vi använda den?
Bordlägges till kommande möte.

d) Övrigt FWa, JLö, KLu, JPe
KLu:
Stockholmskuppen i FR inställd.
JLö/HKu:
Meddela Smålands BF att KAK kör MSR i Vimmerby även 2017,
HKu kollar med JLö + LOTS.
§ 91

Nästa möte

(#09) 12 november, Arbetsmötet Blommenhof/Nyköping
(#10) 14 december. Plats: Hos Jöran i kvartersgården. OBS! flyttat från den 13/12.
§ 92

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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