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§ 81

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla närvarande välkomna till mötet, kl. 19.15.
StBF har tagit del av det tragiska beskedet om att ordf. i Östergötlands BF, Sören
Johansson, hastigt avlidit.
Våra tankar går till has familj. StBF kommer att hedra minnet på lämpligt sätt.

§ 82

Dagordning
Den utlämnade dagordningen godkändes, efter omplacering av § 85.

§ 83

Protokollsjustering
Protokoll 2018 nr 07 genomlästes och lades till handlingarna.

§ 84

Ekonomin
Kassören presenterade de nya månadssiffrorna.
Genomgång av ej betalda fakturor på i 1:a hand medlemsavgifter.
De flesta kommer att skrivas av p.g.a. att berörda klubbar nu på olika sätt inte är
med i SBF längre, påminnelse skickas till övriga.
Därav följer vi f.n. inte budget.
Se även SDF stöd, § 89a.

§ 85

Inför mötet med SBF med information om distrikts och regionsarbetet
Förbundsstyrelsen vill bjuda in oss som är styrelseledamöter i ett av SBFs distrikt till en
träff den, för att berätta om bakgrunden till arbetet om den framtida
Distrikt-/Regionsindelningen:
Tid: 20 oktober 2018, start kl. 09.30 med en fika dagenfortsätter med information och
lunch kl. 12.00, avsluta ca kl. 15.00.
Plats: Träffarna kommer att ske på en plats, Arlanda Stockholm.
SBF kommer att presentera hur arbetet framskridit, varför SBF tror att detta är viktigt och hur det
kommer att gå till.
Därefter ges respektive distrikt möjligheten att förankra och värdera förslaget hemma hos
föreningar och berörda. I november fortsätter samtalet tillsammans på ordförandekonferensen.
FWa redovisade några detaljer som kom från kontakter inom FS.
Förändringar gäller dels distriktsindelning men även hela SBF – SDF organisationen.
Vi tycker att nuvarande organisation fungerar bra för StBF m.a.p. distriktets storlek och
förutsättningar för att kommunicera med våra aktiva medlemmar.
Hur är det meningen att den nya organisationen ska finansieras?
Om tillståndsavgifterna kommers att handhas av SBF, kommer de troligen att höjas avsevärt och då
är frågan hur många arrangörer som kommer att fortsätta tävla med SBF-sanktion.

Styrelsen kommer vid mötet att representeras av FWa, JPe, HKu och KLu.
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§ 86

Kartingbanan i Järfälla
SIF, Roger Vintemar, hade kallat till möte den 5 okt på Vretenvägen 4, Solna
angående kartingbanan i Järfälla och framtagandet av ett avtal mellan
idrottsaktörerna och kommunerna i Stockholm. Diskussionerna kring detta har ju
pågått ett längre tag och samtliga parter har sagt ja till Kartingbanan. Dock det
steg som måste tas nu är att omsätta detta ja i praktiken.
Vid mötet diskuterades formerna för ett sådant avtal, i 1:a hand för innevarande år
2018, inför 2019 och framledes behövs en ny fördelningsnyckel.
Kommunerna måste ha en Regional Mottagare för ett avtal med
överenskommelse att betala sina andelar.
Regional Mottagare i detta fall blir StBF.
StBF ansvarar för detta, HKu skaffar underlag på Avtalstext mm. och skickar
förslag till de som deltog på mötet. [Nrv.: Rep. från SIF, Stockholm, Järfälla och
Sollentuna kommun samt Järfälla MK och KAK (Ö)]
Vi kollar skrivningen i avtalet med SIF/SBF/RF juristerna.
FWa håller kontakten med diskussioner på en ev. anläggning i på annan plats som
på sikt kan ersätta Järfällabanan.

§ 87

Arbetsmötet i november
Plats nu bokad på Skafferiet, Nacka.
Start kl. 10:00, Brunch ca. 12:00. Avslut senast 16:00.
Kallelse till klubbarnas ordf. + sekr har skickat ut den 1 okt samt info på Hemsidan.
Punkter på Agendan: (Förslag diskuterades)
 Presentation av SBF ledamot Anna Elgtorp
 Järfällabanan (Betalning från kommuner, StBF är ”Regional mottagare”) */
 Vision 2020
 Distrikt och Regionsarbetet
 Frågor från klubbarna
 Genomgång från SGA
 Redovisa vakanser bland förtroendevalda
 Glöm inte att se till att registrera alla medlemmar i I-O-L innan 30 nov. (då tar SBF
ut status som beräknar hur många delegater StSF får till SBF årsmötet).
*/ Vi avvaktar mötet den 20 nov med SBF.

Agendan diskuterades vid X-tra mötet den 20 november på Arlanda,
(inbjudan på hemsidan och FB kompletteras samt påminnelse till alla inbjudna):
 Presentation av alla närvarande förtroendevalda och klubbrepresentanter
 Presentation av SBF ledamot Anna Elgtorp, fadder för StBF samt
Örjan Eriksson, SBF ansvarig för Distrikt och Regionsarbetet
 Information från Distrikt och Regionsarbetet
 Vision 2020
- Genomgång från SGA om status i våra sportgrenar
 Status Järfällabanan (Betalning från kommuner, StBF är ”Regional mottagare”)
 Frågor från klubbarna
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§ 88

StBF Verksamhetsplan 2018 – SBF Vision 2020
Vi avvaktar utgången på mötet enl. § 85.

§ 89

Skrivelser
a) (SIF) Remis och Kallelse till x-tra Distriktsstämma
SIF har skickat remiss angående ny fördelning av SDF-stödet samt kallelse till
x-tra distriktstämma den onsdag 28 november, Clarion Hotel, Skanstull.
Anmälan senast 2 nov., StBF har 1 ombud/röst. HKu anmäler FWa.
Efter mötet: Vid x-tra mötet den 20/10 diskuterades remissen, vi konstaterar att StBF inte
har några konkreta synpunkter.
b) (SIF) Inbjudan ”En ny syn på tävling”
Tid: 18 nov. 09:000 – 16:00, Plats: Hotel C, Vasaplan 4, Stockholm.
Föreläsare: Lars Frölande, Sista anmälan 14 okt.
StBF har inte möjlighet att deltaga.
c) (SBF) Viktig information till klubbarna
Div. information om I-o-L och LOTS, Träningsförsäkringar,
Utbildning/Idrottslyftet, Miljöcertifieringar och behov av TUSS.

§ 90

Rapporter och övrigt
Allmänt:
RF:-; SIF: Nyhetsbrev sept.; SBF: -.

a) (FWa) Från senaste DOG mötet
Fortfarande inget DOG-möte.
b) Krutkuppen
FWa har svarat på det brev som Hasse Medelberg (f.d. Söderström) skickat som
svar på StBF’s inbjudan till Arbetsmötet den 10 nov.
c) Övrigt FWa, JLö, JPe, HKu
FWa:
SIF har redovisat information gällande OS + Paralympics 2026.
JLö:
JLö kollar med Nitroz varför mail via våra *.stockhomsbsf.org inte fungerar
tillfredsställande.
JLö är fortsatt orolig för FR i distriktet, då det arrangeras för få tävlingar.
JPe:
JPe är fader för Djursholms MK.
Kubben firar 70 år under 2018 (firas lördag 3 november), vi uppvaktar med ett standar.
JPe har varit i kontakt med våran heders ordf., Janne Hallerstedt, som kanske kommer
till Sverige i höst, han är inbjuden, men kan inte komma på RY-DM prisutdelningen.
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HKu:
Anmälan till SGA–möten öppet 8-24 okt. HKu har skickat påminnelse till berörda SGA.
§ 91

Nästa möte

X-tra möte i samband med mötet på Arlanda den 20 oktober.
(Noteringar nedtecknade i detta protokoll.)
(#09A) 6 november, Plats: Telefonmöte inför Arbetsmötet den 10/11. 19:30.
(#09B) 10 november kl. 10:00-16:00 (Lördag) med SGA m.fl,
Arbetsmöte samt möte med representanter (ordf. + sekr.!) från klubbarna.
Plats: Skafferiet, Nacka.
§ 92

Mötets avslutande
Ordföranden tackade samtliga för att de kommit till kvällens möte och avslutade
därefter mötet kl. 22.15.

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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