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via Telefonmöte (FWa ringer upp.)
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§ 47

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna till dagens möte kl. 20:00.
P.g.a. rådande COVID-19/Coronapandemi genomförs mötet som ett telefonmöte.
FWa ringer till alla!

§ 48

Dagordning
Den utskickade dagordningen godkändes.

§ 49

Protokollsjustering
Protokoll 2020 nr 04 genomlästes, och lades till handlingarna.

§ 50

Ekonomin
Kassören presenterade månadssiffrorna.
Kassören redogjorde för siffrorna i Balans- och Resultatrapporten.
Klubbavgifter börjar komma in, någon enstaka klubb återstår.
Inga inkomster och inte heller några nämnvärda utgifter under perioden.
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§ 51

SBF Förbundsmöte
Nu planerat till den 5-6 sept.
Se även § 54 a)
Brev från T. Lindgren gällande möten med alla klubbar.
”Finns anledning att vidare undersöka vad klubbarna har för åsikter?”
Är inte ombuden valda att fatta beslut?
********************
Fråga att skicka till klubbordf.:
Inför SBF Förbundsmöte, f.n. planerat till 5-6 sept. framgår enligt handlingar till
ombuden att revisorn inte föreslår ansvarsfrihet?
Det förekommer diskussioner om detta på bl.a. FB.
StBF’s styrelse har beslutat att meddela våra ombud att inte lämna ansvarsfrihet.
Vad har ni i klubbarna för åsikter om detta?
Diskussioner pågår mellan distrikten och Förbundsstyrelsen, men med tilldags
känd information från FS har StBF styrelsen inte funnit det rimligt att ge SBF
styrelsen ansvarsfrihet.
Vänligen skicka klubbens åsikter till sekr@stockholmsbf.org .
Ska StBF’s ombud rekommendera SBF ansvarsfrihet eller inte för 2019?
********************
StBF tillstyrker Valberedningens förslag till ny ordf.
Vi avvaktar förslag till övriga ledamöter.

§ 52

COVID-19/Coronapandemin
Brev från SBF/Anna N den 29 maj gällande information ang. tävlingsverksamhet
fr. 14 juni, detta samt FHM uppdaterade bestämmelser gällande resande fr. 13 juni
innebär att det nu är möjligt att genomföra tävlingar även för seniorer samt att
resandebegränsningen ändrats.
HKu skapar StBF anpassat dokumentet och läger ut på hemsidan.
Inkl. senaste info från FR- och RY-utskottet.
(All information finns även på www.sbf.se!)
FJa fixar beskrivning för Värmdö’s TUSS.
Det går att tävla, men tänk på att hålla avstånd och hålla ut.
Glöm inte regler för smittspridningen.

§ 53

Skrivelser
Inga denna period.

§ 54

Rapporter och övrigt

Allmänt: RF: Kompensatonsstöd p.g.a. COVID-19; RF-SISU: Info gällande COVID-19; SBF: Nyh. maj.

a) Rapport från senaste DOG mötet
Rapport från DOG-SBF valberedning (VB) 13 maj (utskickat!) rapporten
diskuterades.

StBF Protokoll 2020-05.docx

Sidan 2 av 3

Stockholms Bilsportförbund
Rapport från DOG-VB 4 juni (utskickat!) rapporten diskuterades.
FWa redovisade brev från SBF Valberedning, Pecka, med förslag på en
interimsstyrelse.
FWa telmöte med FS ledamot D Nyman 7 juni.
Ej överens om vad som står i ”PM’et”!
FS bör återkomma med mer info gällande PM’et.
Rapport från SBF-DOG 8 juni.
Protokollet inte publicerat vid tidpunkten för mötet.
Efter mötet, (protokoll via FWa):
Sammanfattning Svar på frågor från DOG:
Ekonomi (kvitton), Licensstatistik maj, resultat per april, ekonomisk prognos maj
2020 och Årsmötet 5-6 september.
Bra presenterat.
b) Övrigt
Inget till protokollet vid detta möte.
§ 55

Nästa möte
Beroende på utvecklingen av COVID-19/Coronapandemin kan möte/platser
komma att ändras.
(#06a) Avstämning vid behov ca V28, blev 30 juni, Plats: Telefonmöte.
(#06b) 11 augusti, Plats: Telefonmöte.

§ 56

Mötets avslutande
Mötet avslutades kl. 22:00.

Vid protokollet

Håkan Kujahn
Sekreterare - Stockholms BF

StBF:s adress:
Stockholms BF c/o Janne Lönnmark
Granitvägen 8A
135 46 TYRESÖ
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