Stockholms Bilsportförbund
Senast sparad: 2018-09-10
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§ 49

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla närvarande välkomna till mötet, kl. 19.20.

§ 50

Dagordning
Den utlämnade dagordningen godkändes.

§ 51

Protokollsjustering
Protokoll 2018 nr 04 genomlästes och lades till handlingarna.

§ 52

Ekonomin
Kassören presenterade de nya månadssiffrorna. Klubbavgifter böja komma in.
Vi kommer att tappa ca 20’ p.g.a. att DR kör utanför SBF-sanktion och även
Krutkuppen kör utanför SBF.
Kassören börjar bli orolig för hur vi ska klara budgeten.
Bordlagt från 2018-04 § 41:
Medlemsavgifter:
Mötet diskuterade kriterium och utformning för införande av differentierade avgifter för
klubbar (=brevlådeklubbar) som inte arrangerar tävlingar. och har licensierade förare.
Ett ev. kommande förslag kommer att föreläggas vid kommande årsmöte.
Bordlägges.

§ 53

StBF Verksamhetsplan 2018 – SBF Vision 2020
Aktiviteter som StBF planerar att deltaga i tillsammans med lämpliga klubbar under året:
 Idrottens Dag, Lådbilar (i samband med Prins Daniels lopp) (16 sept.??)
 Event på Högsta Motorstadion, Haninge MK (15-16 sept)
2018 blir det inte Idrottens dag i Hagaparken, det kommer att bli på 2 andra ställen, i
Farsta och på Järva.
Datum inte tillgängligt f.n. HKu kollar med SBF kansli om SBF är inblandade.
(Efter mötet: SBF är inte inblandade, evenemangen hanteras av Stockholmsidrotten.)
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§ 54

GDPR
Bordlagt 2018-04 § 41c:
HKu var på informationsmöte med SIF på Vretenvägen den 7 juni.
Dokument ska skapas och publiceras på hemsidan.
Vid mötet gick vi igenom:

Checklista för styrelsen kring arbete med
dataskyddsförordningen, bl.a. pkt.:


Se till att hela styrelsen får information om dataskyddsförordningen.
Vid mötet delades material ut för senare behandling.



Utse en person som är ansvarig för det kommande arbetet.
HKu analyserar och kommer att lämna förslag på bl.a. Integritetspolicy och Registerförteckning.

Länk: http://www.rf.se/Personuppgifter/
§ 55

Skrivelser
a) (SIF) Arbetsgrupp för idrottens anläggningar
SIF bjuder in alla Specialdistriktsförbund, SDF, att delta i Stockholmsidrottens
arbetsgrupp för bättre tillgänglighet till idrottens anläggningar och ytor.
StBF anmäler FWa.
b) (SIF) Kartläggning Parasportare
Stockholmsidrotten har som ambition att försöka kartlägga hur många
parasportare vi har i Stockholmsdistriktet.
En enkät har skickats ut till SDF’en.
HKu svarar: ”Så vitt vi känner till har vi inga parasportare inom vårat SDF. Det
förekommer några handikappade som tävlar, med de tävlar i ordinarie
verksamheten med övriga deltagare.”
c) (StBF Undomsgrp.) Bidrag till aktivitet
RLu har begärt bidrag till aktivitet på Gröna Lund med ungdomsgruppen.
Styrelsen behöver lite mer information. HKu svarar RLu:
Innan vi kan tillstyrka aktiviteten på Gröna Lund behövs några svar:
- Vad är syftet med aktiviteten?
- Kostnaden 460:-/pers. består av inträde + "åkband"?
- Vi behöver en lista på de personer som du tänkt ta med dig, är någon med i en
motorklubb?
- Vi vill se en rapport från de evenemang som du genomför vid kommande
styrelsemöte med lite detaljer typ vilka var med vad ni gjorde mm.
d) (SBF) Inventering utbildning
SBF’s utb. ansv. Disa Glaser, har begärt uppgifter gällande utbildning inom
distriktet.
Kontakt i utbildningsfrågor är JLö. HKu svarar Disa.
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§ 56

Rapporter och övrigt
Allmänt: RF: Nyheter 180528; LOK-Stöd, info våren 2018;
SIF: Föreningsdialog, Pride Sthlm; SBF: Nyhetsbrev 3 och 4 2018.

a) (FWa) Från senaste DOG mötet
FWa redogjorde för de senaste turerna inom mötena i DOG gruppen.
Det har fortfarande inte varit något möte.
Fortfarande är frågan om regionsindelning inte känd varför distriktet inte kan
lämna några kommentarer.
b) Krutkuppen
Har inga aktiviteter inom SBF-sanktion f.n.
c) Övrigt FWa, JLö, KLu, JPe
FWa:
Projekt Stockholms Motorsportcenter (Stockholms Motorstadion)
En tänkt kommande etablering inom Upplandsbro kommun ser bra ut.
FWa har varit och träffat kommunen i Bro gällande kartingbanans ev. nya plats.
Förutom att de var oväntat positiva så lyfte de då frågan om hur vi påverkar politiker nu
inför valet. Vi behöver göra nått konkret för kartingen och även allmänt för bilsporten.
Nästa viktiga fråga är ”Hemmabana för de med kartinglicens”. För att hitta
lösningar med kommunerna så måste vi säga att Stockholms Bilsportförbunds
underliggande klubbar automatiskt har den enda i Stockholm liggande godkända
kartingbanan, Stockholms Motorstadion (f.n. Järfällabanan i Stäket) som sin
hemmabana. Vi går ut med information till klubbarna att deras medlemmar som
har och skaffar kartinglicens automatiskt har banan som sin hemma bana. Detta är
kommunicerat med ordförande i Järfälla MK.
HKu utformar brev till alla klubbar + info på hemsidan.
Vi behöver besluta om en medlem till Rickis FR ”kommitté”.
FR kommitté: Ricky Hillesjö (SGA), Arne Mårtensson (tekniker) och ytterligare en person.
Kommittén sätter sedan samman en:
FR-Arbetsgrupp (ej med på styrelsemöten): Med representanter från de klubbar som
arrangerar FR (Haninge, Botkyrka, MK Speed, Stockholms BK gärna Dam och/eller Junior
i gruppen).
HKu frågar RHi om hans synpunkter.
JLö:
Har genomfört kurs för kansliet, Steg 1 funktionär, som blev uppskattad.
Bra diskussioner.
KLu:
Ej nrv.
JPe:
Var domare med Bosse S i Flen, Violenrallyt, 19 maj.
Bra tävling med 3 Stockholmare på framskjutna placeringar.
Besök på Nyköping, Gästabudstroffen, 16 juni med RY-kommittén.
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§ 57

Nästa möte
Kommande möte (#06) 14 augusti 2018, Plats: Hos FWa i Häggeby, Bro.

Flyttad från den 7 augusti.
§ 58

Mötets avslutande
Ordföranden tackade samtliga för att de kommit till kvällens möte och avslutade
därefter mötet kl. 22.05.

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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