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§ 27

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla närvarande välkomna till mötet, kl. 19.45.

§ 28

Dagordning
Den utlämnade dagordningen godkändes. para § 33 tillkommer.

§ 29

Protokollsjustering
Protokoll 2019 nr 02 genomlästes och lades till handlingarna.

§ 30

Ekonomin
Kassören presenterade de nya månadssiffrorna och man konstaterade att det inte
ännu skett så mycket utan att man följer budget.
SIF meddelar att SDF-stödet för 2019 blir samma som för 2018, eftersom det
pågår en översyn av fördelningskriterierna för SDF-stödet är detta sannolikt det
sista året med denna fördelningsmodell.
Med start i april betalas första hälften av årets SDF-stöd ut. Resterande del
utbetalas i september.
För utbetalning krävs en godkänd granskning av SDF:s handlingar för
verksamhetsåret 2018. Handlingar skickade av HKu till SIF 4 april.
SBF har skickat meddelande till de klubbar som har mindre än 25 medlemmar
registrerade i IdrottOnline, klubbarna ska före 30 nov. 2019 uppnått lägst 25
medlemmar, annars riskerar klubben uteslutning.
Detta betyder att StBF kan förlora ca 7.000:-/år i medlemsavgifter. (6 klubbar).
HKu frågar SBF vad man åberopar för paragraf i stadgarna.
SBF svarar: ”Det är efter samråd med en av RF:s jurister som tolkningen av
stadgetexten har gjorts Uppfyller man inte villkoret för ett inträde om man är färre
än 25 är det ganska logiskt att man inte heller kan anses uppfylla kravet för fortsatt
medlemskap om man understiger det antalet över tid.
Det är i alla fall den tolkning som har gjorts av en jurist på RF.”

§ 31

Arbetsbeskrivning SGA
(Bordlagt 2019-02 § 24 d)
Gå igenom föreslagen arbetsbeskrivning (delades ut!).
Punkterna diskuterades och justerades.
Arbetsbeskrivningen fastslogs och kommer att distribueras till alla SGA/kommittéer.
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§ 32

SBF Förbundsårsmöte 7 april 2019
Mötet diskuterade vad som hände på mötet och reflektioner på det.
En viktig fråga var propositionen gällande kommande regionsindelning,
se SBF’s hemsida:
”Arbetet med ny regionsindelning fortsätter efter Förbundsmötets beslut.
Frågan som kom att diskuteras mest var den om regionsindelningens vara eller
inte vara. Det sittande mötet beslutade ett ja till förslaget om att fortsätta arbeta
med frågan. Mötet fastslog att en förändring måste ske och att vidare arbete i
frågan ska gälla.”

§ 33

Samarbete med andra distrikt
Mötet diskuterade i enlighet med diskussionen ovan gällande ny regionsindelning
att inleda diskussioner med Upplands BF.
Mötet beslutade att vid ett kommande styrelsemöte bjuda in representanter (2 st.)
från UBF. HKu och FWa skickar en förfrågan/kallelse, förslagsvis till #05.

§ 34

Skrivelser
a) (SIF) Anläggningsforum
Nytt datum, forumet flyttat till 2 maj, Vretenvägen 4.
FWa kollar om sin anmälan fortfarande gäller.
b) Funktionärslicenser A
Som ska hanteras av StBF:
A. Börje Thunman, RKRC, har lämnat in en ansökan om uppklassning till TK A.
Angivna meriter är inte meriterande, ansökningsblankett ofullständig.
Ansökan returnerad till Börje, SGA DR informerad.
B. Linnea Nilsson, SSK, har lämnat in en ansökan om uppklassning till TL A.
JLö kollar med Erik Emanuelsson, SSK, först, om inga oklarheter föreligger,
skickas ansökan vidare till SBF.
Efter mötet:
Ansökan har kollats av JLö, ansökan beviljas, HKu vidarebefordrar till SBF’s kansli.

§ 35

Rapporter och övrigt
Allmänt: RF: -; SIF: Nyhetsbrev, Mars; SBF: -

a) (FWa) Från senaste DOG mötet
FWa redogjorde för de senaste turerna inom mötena i DOG gruppen.
DOG har gått igenom propositionen för regionindelningen.
Planerades att skriva ett brev till FS med ett alternativt förslag.
Inget möte vid Förbundårsmötet, ny sammanhållande för DOG kommer att utses.
b) Övrigt FWa, JPe
FWa:
FWa är intresserad av att kandidera till FS 2020.
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Det behövs en ansvarig för Anläggningsprojektgruppen för Kartingbanan i Stäket: FWa
har pratat med Göran Åsén (f.d. ordf. i Järfälla MK) och han verkar vara intresserad.
Järfälla MK måste ta hand om processen att få kommunerna att betala, ev. med hjälp av
Järfälla kommun.
Nya förutsättningar gäller nu, Järfälla MK har ”inga” medel att kunna betala sin del.
Rapport från årsmöte med SIF: SIF har fått en ny ordf. samt några ledamöter i styrelsen.
JPe:
ÖÖSC regler överenskomna med UBF och publicerade på resp. hemsidor.
Nytt möte efter sista tävlingen i år med diskussion om ÖÖSC regler 2020.
§ 36

Nästa möte
Kommande möte (#4), 14 maj med SGA, Plats: Högsta motorstadion, Haninge.

§ 37

Mötets avslutande
Ordföranden tackade samtliga för att de kommit till kvällens möte och avslutade
därefter mötet kl. 22.20.

Vid protokollet

Håkan Kujahn
Sekreterare - Stockholms BF
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