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§ 46

Mötets öppnande
Kvällen började med intagande av en trevlig måltid på Restaurang Rosina,
vi kunde sedan fortsätta med mötet.
Ordföranden hälsade alla närvarande välkomna till mötet, kl. 20.15.

§ 47

Dagordning
Den utlämnade dagordningen godkändes med tilläggande av
§ 50 c), Uppklassning till A-Lic.

§ 48

Protokollsjustering
Protokoll 2017 nr 04 genomlästes och lades till handlingarna.

§ 49

Ekonomin
Kassören presenterade de nya månadssiffrorna och man konstaterade att man
följer budget.
SBF har meddelat att det fortfarande är många Klubbar som inte erlagt
medlemsavgifter till SBF.
HKu kollar vilka klubbar som ännu inte betalat avgiften.
Klubbarna som inte betalt innan 30 juni förlorar rätten till rösträtt vid StBF
årsmötet 2018 och SBF kan tappa manat till SBF årsmötet.

§ 50

Skrivelser
a) (SBF) Justering av SDF stadgar
SBF har meddelat att distrikten behöver se över sina stadgar bl.a. m.a.p. hantering
av datum mm för klubbar att avge årsrapport.
HKu har uppdaerat och skickat till SBF för synpunkter.
De uppdaterade stadgarna ska hanteras som en proposition från styrelsen vid
kommande årsmöte 2018. Bordlägges till mer info kommer från SBF.
b) (SIF) Kartläggning och behovsinventering av anläggningar inom
Stockholms IF
En inbjudan till diskussion i ärendet pågår av SIF, vi har blivit kontaktade av
Louise Croneborg med ett frågeformulär. FWa och HKu besvarar.
c) Uppklassning till A-Lic
Arne Mårtensson, Stockholms BK, har ansökt om A-licens TL.
HKu kollar meriter med Arne han har sökt TL men ska ha TK,
HKu kollar med Arne och begär in korrigering.
Mötet beslutade att efter korrigering bifalla ansökan,
HKu vidarebefordrar sedan till SBF licensavdelning.
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§ 51
Rapporter och övrigt
Allmänt:
SIF SDF-Dialog; SIF Nyhetsbrev; SBF Nyhetsbrev Maj. 2017.
a) (FWa) Från senaste DOG mötet
FWa redogjorde för de senaste turerna inom mötena i DOG gruppen.
Informerades via Kennet Thorén att läget är lugnt på kansliet, en konsult ät tillsatt
som ska hantera IT-frågor.
Man har sökt en ny Förbundsdirektör, förväntas klart till september.
F.ö. verkar det ”lugnt” inom gruppen. ÖNBF är nu ordf.
b) Tävlingsansökan från Krutkuppen (Nya Tävlingsformer)
Hasse S har sökt tävlingar under hösten. FWa ska träffa Hasse under veckan och
diskutera framtida tävlande inom Krutkuppen.
Nya regler för Nya Tävlingsformer är publicerade på SBF’s hemsida.
Hasse, (Krutkuppen) har synpunkter på de nya reglerna, det visar sig att vid lokal
Tävling skulle ”funktionärslistan” fungera.
c) Övrigt FWa, JLö, JPe
FWa:
Har publicerat ”Ordföranden Har Ordat” maj 2017.
HKu skickar en fråga till Hedersordf. Janne H om ”Hedersordförande har ordat”.
Enligt uppgift håller Janne på att flytta till Ryssland.
Vi måste fortsatt aktivt leta efter någon som kan ta hand om Ungdomskommittén, alla
letar efter någon som kan ta hand om kommittén.
§ 52

Nästa möte

(#06) 8 augusti 2017, Plats: Hos FWa i Häggeby, Bro.
§ 53

Mötets avslutande
Ordföranden tackade samtliga för att de kommit till kvällens möte och avslutade
därefter mötet kl. 21.50.

Vid protokollet

Håkan Kujahn
Sekreterare - Stockholms BF
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Hemsida: www.stockholmsbf.org
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