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§ 79

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla närvarande välkomna till mötet, kl. 19.30.

§ 80

Dagordning
Den utlämnade dagordningen godkändes efter att § 83, Arbetsmötet, tillkommer.

§ 81

Protokollsjustering
Protokoll 2019 nr 07 genomlästes och lades till handlingarna.

§ 82

Ekonomin
Kassören presenterade de nya månadssiffrorna.
Fortfarande 3 klubbar som inte betalt medlemsavgift.
Enligt kassören kommer troligen intäkter för tävlingstillstånd att minska med 30%.
Vi följer dock budget under perioden.
Postnord har aviserat portohöjning med 2:- 2020, vi behöver planera att ev.
inskaffa frimärken till 2019’års årsmöteshandlingar innan höjningen.
HKu kollar om man måste skicka typ Verksamhetsberättelsen med post till
delegaterna? Efter årsmötet till klubbarna? Eller om det är OK med E-post.

§ 83

Arbetsmötet
(Från 2019#06, § 62 + 2019#07 § 74)
Tid: Lördag 9 november prel. 09:30 – ca. 15:00
Plats: Botkyrka MK’s klubbstuga Lida/Hacksjön,. JLö har bokat.
Catering: Häggeby Musteri. FWa har bokat.
Prel. Agenda:











09:30 – 10:00 - Kaffe
10:00-11:00 - Resultat från diskussionerna från SDF-ordf. konf.
gällande distriktsindelning.
11:00 – 12:00 - Gästtalare: RaceForFun FWa har bokat.
12:00 - 12:45 - LUNCH
12:45 – 13:30 - Diskussion med alla närvarande
Hur blir vi fler medlemmar?
Hur kan vi få fler tävlingar?
Hur jobbar vi ihop mellan klubbar och banägare?
(även mellan distrikten)
13:45-15:00 - SGA-rundan
 Tävlingskalender 2020
 SGA budget
ca. 15:00 – 16:00 - Styrelsemöte
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§ 84

Arbetet med Distriktsindelningen
(Se även 2019#07 § 73)
Tony Wiréhn (Reach Poential) har kallat till fortsatt möte med distrikten.
StBF (och Gotland, Sö/Vä Uppland och Nedre Norra BF) är kallade till
”Workshop 3” måndag den 14 oktober, plats ej meddelad än.
FWa har anmält oss, FWa, JPe, KLu, HKu.
Workshop den 14 oktober är inställt.
Kommer att hållas i samband med SBF’s ”Ordförandekonferens” den 26 november.
FWa är anmäld, HKu anmäler även JPe till mötet på lördagen 26 nov.
Efter Workshopen planeras uppföljande regionala Workshop 13 eller 14 november i
Stockholm för bl.a. StBF, samt 2 separata för övriga distrikt.

§ 85

Skrivelser
a) (SBF) JK inbjudan till seminarium bestraffnings- och
överklagandeärenden
JK har skickat en inbjudan till seminarium den 23 november.
Ingen har tyvärr möjlighet att närvara.
b) (Harry Joki) Öppet brev till FS
Harry Joki har skickat ett öppet brev till FS med kopia till bl.a. StBF.
Mötet tog del av brevet, men lämnar inga övriga kommentarer.
c) (SBF) Utredning gällande uteslutning ur SBF/StBF
SBF meddelar att Club Corvette Sweden Racing (CCSR) uppmanas att ändra sina
stadgar gällande medlemskap. CCSR ska meddela SBF senast 15 jan-2020, annars
påbörjas utredning om uteslutning.

§ 86

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

a) (FWa) Från senaste DOG mötet
FWa redogjorde för de senaste turerna inom mötet, 25 sept., i DOG gruppen.
Valberedningen var med och redogjorde för processen med intervjuer mm.
Även genomgång av tidigare ärenden/kandidater.
Påbörjar att på ett tidigare stadium intervjua utskotten och skapa en pool för framtida
kandidater.
Kandidater till FS: FWa + Roger Engström (SM) har kandiderat. FWa har även
rekommenderat en kvinnlig ledamot.
F.ö. ingen i FS som har meddelat att de vill avgå.
Diskuterade FS USA-resa.
Distriktsindelningen: Problem med att samlas! Rätt teknik för kommunikation.
Hur ska det fungera vid en ev. förändrad distriktindelning?
Vi glömmer bort att vi ska ha kul!
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b) Övrigt FWa, JPe, HKu
FWa:
Vi har noterat protokoll från DR-Utskottet att de har föreslagit att utskotten borde utse
distriktens SGA, vi tycker i princip tvärt om.
JPe:
Våran hedersord. fyller 70 år 28 november, styrelsen planerar att gratulera på lämpligt sätt.
HKu:
HKu var på en workshop Gällande fördelningen SDF-stödet fr.o.m. 2020 på SIF i Solna den 7 okt.

SIF presenterade det senaste förslaget med kriterier för fördelningsmodellen.
Ytterligare en workshop planeras till den 22 okt. resultatet ska presenteras på en extra
Distriktsstämma den 2 december där beslut ska fattas.
Övrigt:
Järfällabanan, enligt rapporter i lokaltidningen verkar det som om situationen för Järfällabanan i
Stäket har kommit till en (tillfällig) lösning med en anpassad avgift för arrendet samt att Järfälla
kommun kommer att administrera avgifterna från berörda kommuner.

§ 87

Nästa möte

(#09A) 5 november, Plats: Telefonmöte inför Arbetsmötet den 9/11.
(Vid behov!)
(#09B) 9 november (Lördag), Plats: Botkyrka MK’s klubbstuga.
10-00 - ca 16:00. Arbetsmöte, se § 83.
§ 88

Mötets avslutande
Ordföranden tackade samtliga för att de kommit till kvällens möte och avslutade
därefter mötet kl. 22.00.

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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