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§ 26

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla närvarande välkomna till mötet, kl. 19.25.

§ 27

Dagordning
Den utlämnade dagordningen godkändes,
§ för SGA RC samt Ungdomskommittén tillkommer.

§ 28

Protokollsjustering
Protokoll 2017 nr 02 genomlästes och lades till handlingarna.

§ 29

Ekonomin
Kassören presenterade de nya månadssiffrorna och man konstaterade att det inte
ännu skett så mycket utan att man följer budget.
Se även § 33 c).

§ 30

SGA RC
KLu har hittat en ersättare som SGA RC/Backe. Emil Appelkvist, Haninge MK.
Han är Aktiv inom RC och 20 år gammal dessutom mycket intresserad.
Mötet beslutade att Emil kommer och presenterar sig vid nästa möte.
(KLu meddelar Emil.)

§ 31

Ungdomskommitté
Vi behöver aktivt söka efter en ansvarig för Ungdomskommittén.
Vi kollar med Emil om han kan vara med.

§ 32

Skrivelser
Inga inkomna sedan föregående möte.

§ 33
Rapporter och övrigt
Allmänt:
SIF SDF-Dialog; SIF-Nyhetsbrev; SBF Nyhetsbrev Dec. 2017.
a) (FWa) Från senaste DOG mötet
FWa redogjorde för de senaste turerna inom mötena i DOG gruppen.
Har inte varit något efter Förbundsårsmötet.
I samband med Förbundsårsmötet diskuterades RC förarnas skrivelse/synpunkter
på sitt utskott. DOG förde frågan vidare till Förbundsstyrelsen (FS).
Även skrivelse från SGA i CK diskuterades.
Kommunikationen mellan utskott och SGA måste bli bättre, gäller ”alla”
sportgrenar.
Även de olika valen till Förbundsårsmötet diskuterades.
Efter mötet ska även en ny ”ordf” i DOG utses.
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b) (FWa) Från Förbundsårsmötet 2017-04-02
Ett lugnt möte med Björn Eriksson som ordförande.
Valen blev i enlighet med valberedningens förslag.
Propositionen tillstyrktes och motionerna hanterades i huvudsak enligt vad StBF
hade diskuterat på StBF-årsmötet.
c) Hemsidan
Webbhotellet gick under mars ner p.g.a. ej betald domänavgift.
Våran domän hanteras via USA och räkningen hade kommit till våran WEB-hotell
administratör där det uppenbarligen blivit förbisett att avgiften skulle betalts. (Nu
är fakturaadressen ändrad till StBF för framtida fakturor.)
Vår WEB-adm. har nu betalt för StBF’s räkning för de kommande 3 åren.
Vi behöver sannorlikt behålla våran domän för att kunna hantera våra E-post alias
(E-post server), då detta inte hanteras av IdrottOnline.
För alla SGA, till nästa möte: De som inte själva uppdaterar meddelar Bill om
data för Kurser, Möten, Tävlingar, Resultatlistor i ev. DM-serier.
Vi planerar att genomföra ett ”kalendermöte” på hösten för att koordinera inom
och mellan tävlingsformerna.
d) Övrigt FWa, JLö, KLu, JPe
FWa:
Gällande Stockholmsstads ansökan till OS 2026.
Alla SDF kan lämna synpunkter/krav på Stockholmsidrottens remiss gällande
idrottsanläggningar inför OS 2026.
StBF föreslår att man kan bygga en OS arena som sedan kan bli en permanent
idrottsanläggning som bedriver motorsport, Kartingbana och även för andra event.
FWa har efter möten med Stockholms kommun fått idéer till att kunna hitta ett område i
Bro där Järfälla MK skulle kunna få hjälp med att bygga upp en ny bana.
Mötet läste Genom FWa’s förslag och diskuterade innehållet, JPe påpekade att vi ska
trycka på att t.ex. Karting även kan börja vid typ 6-år.
FWa skickar förslaget till Stockholmsidrotten.
Vi behöver aktivera oss mot våra fadderklubbar. (Bl.a. Vision 2020.)
JLö:
MSLS har fått RM-status på tävlingen den 15/10.
KLu:
Bill besökte Haninge Camp Service och hälsade på KLu och diskuterade bl.a. Hemsidan
och hur den hanteras.
JPe:
-
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HKu:
Hantering av Verksamhetsberättelsen  Digitalt ”utskick” via länk till hemsidan?
Mötet diskuterade hur vi ska hantera den i framtiden.
Mötet beslutade att vi ska fortsätta med att distribuera den tryckta utgåvan men även
publicera den på hemsidan.
§ 34

Nästa möte

(#04) 9 maj 2017 med SGA, Plats: MHF Skarpnäck i Nacka.
FWa meddelar att han då befinner sig på tjänsteresa i Finnland, men vi
genomför mötet som planerat.

§ 35

Mötets avslutande
Ordföranden tackade samtliga för att de kommit till kvällens möte och avslutade
därefter mötet kl. 21.40.

Vid protokollet

Håkan Kujahn
Sekreterare - Stockholms BF
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Stockholms BF
Box 91
123 22 FARSTA
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