Stockholms Bilsportförbund
PROTOKOLL 2020-08
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
styrelsemöte den 6 oktober 2020 hos
Fredrik, Häggeby Kyrkväg 31, Häggeby

Senast sparad: 2020-12-07

Förhinder:

Befattning/SGA

Närvarande:

Befattning/SGA

Jöran Pettersson (JPe),
Håkan Kujahn (HKu),
Kenta Lundmark (KLu),
Fanny Jacobson (FJa),
Fredrik Wakman (FWa),
Via MS Teams/telefon
Janne Lönnmark (JLö),

Ordf. + RY Kom. Ordf.
Sekr + RY Kom. + WEB
V.ordf.
Ledamot + Ungdom
Hedersordförande
Kassör + Miljö
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§ 81

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna till dagens möte kl. 19:30.
Vi hälsar vår nye hedersordförande FWa välkommen och tackar för att vi kan vara
i hans konferenslokal här i Häggeby.

§ 82

Dagordning
Den utskickade dagordningen godkändes.

§ 83

Protokollsjustering
Protokoll 2020 nr 07 genomlästes, och lades till handlingarna.

§ 84

Ekonomin
Kassören kunde inte närvara, har lämnat nedanstående rapport:
Så här långt ser det någorlunda ut, mycket tack vare pandemin som har gjort att vi
inte har haft några direkta kostnader förutom våra fasta kostnader.
Del 2 av SDF stödet har kommit in, jag har också fakturerat alla tillståndsavgifter
där vi kan se nästa påverkan från pandemin, vi har inte ens kommit upp i 50% av
de budgeterade inkomsterna.
Kolla med SBF om det blir aktuellt med att söka bidrag för ej uppnådd
omsättning. Ska i så fall skickas till SBF.
Webhotell hos Nitroz
F.n. höga kostnader och vidarebefordringstjänsten fungerar inte bra.
JLö föreslår att vi byter hotell till ett med väsentligt lägre kostnad.
Mötet beslutade att låta JLö avsluta hotellet (stockholmsbf.org) på Nitros och
beställa ett nytt på lämplig site. (Samma namn alla filer ska överföras.)

§ 85

COVID-19
Det har inkommit ett meddelande gällande StBF/SBF hantering inom ramen för
Covid-19 och de restriktioner i antalet utövare/åskådare som är tillåtna.
JPe meddelar frågeställaren att diskussioner pågår redan mellan SBF och RF.
Efter mötet: SBF/Anna N meddelar (även meddelat på SBF hemsida):
”Det behövs ett undantag även för idrotter som tränar och tävlar på väg, vatten
och i skogen. Det behöver beredas av regeringen skyndsamt så att dessa idrotter,
när det är möjligt utifrån smittläge, kan få möjlighet att genomföra tävlingar,
säger Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson.”
”Som ni också känner till så har vi en egen gruppering med andra idrotter i
liknande situation, kallat VVS (väg, vatten, skog) där vi arbetar med att vi ska
undantas denna regel och komma upp till 500 pers. Björn bekräftar också det
arbetet i pressmeddelandet.”
Problem med att ta in publik…
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FR klarar sig så där, inga större inkomster från serveringen.
Inte lika mycket anbud som vanligt med publik troligen det dubbla antalet.
Åtetställning?!
Vi avvaktar utvecklingen i allmänhet…..
Kommande årsmöte???
Återstående styrelsemöten som tel. möte. …
§ 86

StBF Arbetsmöte 5 november
Enligt tidigare beslut kommer det att genomföras torsdag den 5 november.
Bjud in: Magnus Berthling, (SBF ordf.) + Valberedningen + FWa.
Kolla med Magnus Botkyrka MK:
Tillträde från kl. 17:30 (styrelsen)
Lokal: ”stora” kaffeterian
Kaffe: kl. 18
Magnus B + SGA m.fl.: kl.18
Föreslagen Agenda:
- Kaffe
- Magnus B: Framtiden med SBF!
- Ge Magnus en bild av hur verksamheten fungerar i StBF (FWa).
- Presentation av Styrelse & SGA (Moderator FWa)
- Corona anpassa verksamheten, det kommer att hålla på länge!
- Övriga styrelsepunkter (till ca 21:00)
Kallelse distribueras ca 2 veckor innan:
Uppmaning till resp. SGA:
Redovisa 2 pkt där det behövs hjälp från SBF för att sportgrenen ska bli ”bättre”.
FWa redogjorde för hur SDF-ordf. mötet med SBF den 14-15 nov är tänkt att gå
till på Nova Park, Knivsta. JPe anmäler sig till mötet.

§ 87

Inför årsmötet 2021-02-23
Mötet diskuterade plats, HKu ”prellbokar” Scandic Kungens Kurva.
 Vi behöver styra upp antalet, typ 1 delegat/klubb etc.
 Konferenslokal typ 50 pers. med Corona avstånd.
 Begära Avbeställningsskydd beroende på vilka restriktioner som då
föreligger.
Valberedning
Kalla till Arbetsmötet den 5 nov. (HKu skickar nedanstående info till
valberedningen.):
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Redovisaning av befattningsläget, det behövs en ny ordförande JPe står inte till
förfogande.
Från val 2020:
Jöran Pettersson, och Kenta Lundmark omvaldes, d.v.s. 1 år kvar av mandattiden.
För Håkan Kujahn och Janne Lönnmark utgår mandattiden.
Förslag från styrelsen inför 2021:
Det behöver planeras för den troligen kommande könsfördelningen som kommer
att gälla där det måste vara minst 40% av ettdera könet. (Kommer troligen att
gälla efter 2022!)
Ordf: Ny (FWa är ju numer styrelseledamot i SBF/FS.)
Styrelseled: Håkan & Janne omval! (Jöran & Kenta 1 år kvar!)
Vi önskar behålla FJa, som då föreslås bli adjungerad till styrelsen,
(bestämmer styrelsen vid konstituerande möte!)
Övrigt: Vi saknar SGA Bil-O och Enkel Bilsport.
Valberedning: Förslag önskas obs könsfördelning, se ovan.
§ 88

Skrivelser

a) Funktionärslicenser A
Som ska hanteras av StBF:
Mona Sy, Järfälla MK, har lämnat in en ansökan om uppklassning av
funktionärslicen TL A.
Efter kompletterande information från SGA och ordf. i Järfälla MK
beslutade mötet att bifalla ansökan. HKu skickar vidare till SBF.
§ 89
Rapporter och övrigt
Allmänt:
RF-SISU: -; SBF: Styrelsen informerar, Nyhetsbrev September.
a) Rapport från senaste DOG mötet
Från mötet den 23 sept.
HKu och FWa deltog (via MS Teams), mötesnoteringar utskickade till styrelsen.
b) Representanter vid kommande DOG-möten
Vid DOG-möter 23 sept. fastställdes mötesordning fram till kommande
Förbundsmöte.
Deltagande från StBF:
3/11, HKu + JPe; 15/12, HKu + KLu; resten planeras senare.
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c) Övrigt HKu, FWa
HKu:
Meddelande till klubbar om inlämning av motioner och förlag till förtroendevalda,
styrelse SGA mm. enl. stadgarna senast 15 januari 2021.
HKu skickar E-mail till klubbarna + info på hemsidan typ nov/dec.
FWa:
Rapport från SDF-ordf. RF-SISU 15 sept.
FWa rapporterade: Fokus på Covid-19.
Rapport från FS styrelsemöte 25-26 sept.
FWa redogjorde för några valda punkter, se även § 86.
§ 90

Nästa möte
Beroende på utvecklingen av COVID-19/Coronapandemin kan möte/platser
komma att ändras.
(#09A) 5 november, Arbetsmöte, Plats: Botkyrka MK.
(#09B) 7 november (Lördag), Plats: Arbetsmöte Utgår!

§ 91

Mötets avslutande
Ordföranden tackade samtliga för att de kommit till kvällens möte och avslutade
därefter mötet kl. 22:20.
Tack FWa för att vi fick vara här!

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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