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§ 93

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla närvarande välkomna till mötet, kl. 19.30.
Speciellt hälsades hedersordförande Janne Hallerstedt, som är på tillfälligt besök i
Sverige, välkommen till mötet.

§ 94

Dagordning
Den utlämnade dagordningen godkändes.

§ 95

Protokollsjustering
Protokoll 2017 nr 09--10 genomlästes och lades till handlingarna.

§ 96

Ekonomin
Kassören presenterade de nya månadssiffrorna och man konstaterade att man
ganska väl följer budget.
Vi behöver analysera kurskostnaderna för SGA.
Tillståndsavgifter minus ca. 10.000:- beror i huvudsak på FR-tävlingar som inte
blivit av.
Mötet diskuterade hur vi skulle kunna premiera ungdomar med t.ex. ersättning för
startavgifter.
Mötet diskuterade hur vi ska hantera portokostnader som efter årsskiftet höjs med 2:-,
vi inhandlar planerarat porto för 2018 innan årsskiftet. JPe för RY och HKu för
Årsmöteshandlingar.
Vi skriver i berörda handlingar att vi fortsättningsvis kommer att distribuera
handlingar, (Kallelser, Handlingar till delegater och protokoll) via E-post efter 2018.
LJö redovisade kostnader för RY/FR prisutdelningen den 2 december.
Budget 2018
Förslag från JLö diskuterades, förslaget godkännes och tas vidare till
verksamhetsberättelsen.

§ 97

Verksamhetsplan 2017/2018
Genomgång av verksamhetsplanen för 2017 och planering av 2018.
FWa förbereder texten till kommande verksamhetsberättelse, och förbereder
analys vid Årsmötet.
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§ 98

Årsmöte 20 februari 2018
Planering inför årsmötet:
Bekräfta offert/förtärning till Scandic Hotell Kungens Kurva.
HKu bekräftar offerten.
Vi har fått röstlängden från SBF, vi konstaterar att det tyvärr är 6 klubbar som inte
fullgjort sina åtaganden mot SBF, och därför inte kommer att ha rösträtt vid
StBF’s Årsmöte den 20 feb. 2018.
FWa har bjudit in nya SBF’s Förbundsdirektör, Anna Nordkvist,
HKu kollar med SBF vem som officiellet kommer på årsmötet.

§ 99

Skrivelser
a) (SIF) Vinter-OS och Paralympics i Stockholm 2026
SIF bjuder in till möte den 14 december på Hotell Continental, Vasagatan 22.
Bakgrund inför frukostmötet
Arbetet går vidare med att vinna ett vinter-OS och Paralympics till Sverige. SOK och SPK har under
sommaren och hösten genomfört ett utvecklingsarbete med möjligheterna att arrangera Vinterspelen.

FWa har anmält sig och deltager. Vi supportar att skapa en arena som kan användas
till div OS-sporter som vi sen kan ha inom motorsporten för Karting/Drifting/mm.
b) (SIF) Remiss, Kartläggning av anläggningar för de mindre
idrotterna
FWa redovisade hur det planeras för att hitta lösningar på ovanstående problem,
bl.a. måste berörda kommuner gå samman och ömsesidigt upplåta sina
anläggningar till övriga kommuner.
c) (SIF) Kallelse till Distriktsidrottsstämman 2018
Stämman kommer att äga rum den 17 mars 2018 på Clarion Hotell, Ringvägen 98,
Skanstull.
Delegater väljs/utser i samband med StBF’s årsmöte den 20 februari 2018.
§ 100 Rapporter och övrigt
Allmänt:
RF: Nyheter 171115; SIF: Nyhetsbrev 171213; SBF: Nyhetsbrev Oktober + December 2017.
a) (FWa) Från senaste DOG mötet
FWa redogjorde för de senaste turerna inom mötena i DOG gruppen.

Distriktsindelning
SBF styrelse har föreslagit 5 regioner i.s.f. 12 distrikt, som skulle förbättra
möjligheten att öka verksamheten. Mötet uppmanade FS att återremittera och göra
en konsekvensutredning.
Den sedan kom tillbaka till DOG-gruppen som nu föreslår en kommitté med en
Projektledare som jobbar på en strategi på 5-års sikt …
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CK Problem med SGA’er från norr som lämnat förslag på tekniskt reglemente
för att ”passa” sina konstruktioner.
I dag är reglementet i enlighet med NEZ och nyligen vid ett lokalt möte i
Stockholm med CK–förare påtalas starkt att inte ändra reglerna.

Problem med kontinuitet i FS när Kenneth Thorén avgår till våren.
Saknas namn till FS hos valberedningen.
b) (SIF) SDF-Stödet
Se även protokoll 2017#09-10 § 90 c, rapport från mötet den 12/10.
HKu rapporterade från uppföljningsmötet den 5/12.
SIF återkommer med ett remissförlag på hur det nya SDF-Stödet är tänkt att se ut,
kommer att behandlas vid Årsstämman den 17 mars 2018, samt ev. ett x-tra möte.
c) (Järfälla MK) Status Järfällabanan
FWa rapporterade från de senaste turerna.
Det har varit möten med Stockholmsidrotten och berörda kommuner.
Just nu finns en liten öppning för att banan kommer att få vara kvar…
d) Krutkuppen
Inget att rapportera under perioden.
e) Övrigt FWa, JLö, KLu, JPe, HKu
FWa:
SGA-CK har fått en fråga om en plats i CK-utskottet. Styrelsen tycker att han ska
acceptera om han har ambitioner.
Vi har fått en skrivelse från Västra BF gällande Diskriminering och kränkande
särbehandling.
Motet diskuterade om/hur vi ska hantera detta inom StBF, bordlägges till nästa möte.

Vi tycker att det är viktigt, men tycker att nuvarande statement i Fair Race räcker.
Se Fair Race: http://www.sbf.se/Utbildning/Utbildningar/FairRace/ .
JPe:
Mats Eriksson, Haninge MK har framfört att föreslå att CK borde stifta in ett DM.
Bordlägges, tas upp på nästa möte.
HKu:
I samband med att JPe och HKu hämtade priser till årets RY-DM prisutdelning fick vi
låna en DVD med Jonna (har tidigare visats på TV). Kostar 200:-, kan t.ex. användas
som premie till ”Årets Junior”. JPe beställer 4 till.
Övrigt:
-
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§ 101

Nästa möte

(#12) 9 januari 2018 med SGA planeringsmöte,
Plats: Assistancekårens lokal i Älvsjö industriområde, Konsumentvägen 12.
HKu presenterade förslag på styrelsemöten för verksamheten 2018
bordlägges till nästa möte.
§ 102

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

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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