Stockholms Bilsportförbund
PROTOKOLL 2020-11
fört vid Stockholms Bilsportförbunds
styrelsemöte [11a] den 19 januari 2021,
Telefonmöte.
(Noteringar från möte [11b] den 9 feb.
är dokumenterat nedan!)

Senast sparad: 2021-03-06

Förhinder:

Befattning/SGA

Nrv. vid möte [11a, 19/1]:
Kjell Svedin (KSv),
ca. kl. 19:15 – 19:30
Roinne Palmsäter (RPa),
ca. kl. 19:30 – 19:55

Valberedningens ordf.
StBF ombud vid SBF
Årsmöte 2020

Närvarande:

Befattning/SGA

Jöran Pettersson (JPe), **/
Håkan Kujahn (HKu), **/
Kenta Lundmark (KLu), **/
Janne Lönnmark (JLö), **/
Fanny Jacobson (FJa), **/

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

Kjell Svedin (KSv), */
ca. kl. 19:15 – 19:30
Fredrik Wakman (FWa), */
ca. kl. 19:30 – 20:15
**/  Nrv.: 19/1 & 9/2.
*/  Nrv.: 9/2

Valberedningens ordf.
Moderator vid Årsmötet
tillika SBF rep.
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§ 102

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna till dagens möte kl. 19:01.
[11a] Kl. 19:15 tillkom valberedningens ordf. KSv.
[11a] Kl. 19:30 tillkom StBF ombud till SBF Årsmöte 2020, RPa.
[11b] X-tramöte den 9 februari kl. 19.00 telefonmöte.
Nrv.: JPe, HKu, JLö KLu och FJa
Ordf JPe hälsade välkommen, mötet öppnades kl. 19.00.
(Se noteringar vid resp. §.)

§ 103

Dagordning
Den utskickade dagordningen godkändes.
[11b] 9 feb. Den utskickade dagordningen godkändes.

§ 104

Protokollsjustering
Protokoll 2020 nr 09-10 genomlästes, och lades till handlingarna.

§ 105

Diskussion med valberedningens ordförande
Valberedning, inför årsmötet 2021
Innan vi kopplade upp KSv diskuterades de förslag som ligger ”på bordet”.
§ nedan  § i Dagordningen för årsmötet.
Möte med valb. ordf. KSv.
KSv kopplades in 19:15.
JPe redovisade styrelsens kommentarer.
JLö fixar ny revisor + KSv har supl.  omval.
Styrelsens förslag: Till § 18: NN (den nyvalde ordf.) + JPe + HKu + FJa.
KSv deltar inte på årsmötet, FJa redogör för valberedningens förslag då.
KSv lämnade kl. 19:30.
Uppföljning med KSv vid möte [11b]:
KSv anslöt kl. 19:18.
Dagordning och §§ med förslag från valberedningen gicks igenom.
Namnförslag gicks igenom och valberedningen tar hand om listan, FJa svarar vid
Årsmötet. Styrelsen rekommenderar omval på ledamöter till valberedningen.
KSv lämnade kl. 19:35.

§ 106

Genomgång inför kommande extra årsmöte med StBF ombud
StBF’s ombud vid SBF Årsmöte 2020:
Fredrik Wakman (FWa), KLu och RPa, då FWa numer är ledamot av SBF/FS
kommer hans röst att tilldelas KLu.
Mötet diskuterade innan Ronnie kom med situationen om ett kommande extra
möte nu.
RPa kopplades in 19:32.
JPe redogjorde för läget inför ett ev. X-tramöte, se ovan.
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RPa  Tror att om de ”gamla sitter kvar” finns risk för att det kommer att ”hänga
sig kvar” ändå.
Tycker att det är bättre att ta bort dom nu så att det bli bättre stämning på ordinarie
mötet den 18 april.
Sammanfattning: StBF har 3 röster. RPa, 1 röst; KLu 2 röster.
RPa lämnade kl. 19:55.
Efter mötet: X-tra årsmöte (EFM) söndagen den 14 mars 2021, kl. 14:00, digitalt.
Kallelse utskickad från SBF till ombud och SDF m.fl.
§ 107

Ekonomin
Mötet fortsatte 20:00.
Kassören har skickat ut rapporterna.
Resultatet för året visar på +16KSEK.
Intäkterna (=tävlingstillstånd) är betydligt mindre, men utgifterna är även de lägre
än vanligt (inte så många aktiviteter typ.: SGA-träffar, mindre resande p.g.a.
telefon/digitala möten).
StBF har inte för avsikt att söka bidrag för kvartal 3 och 4 2020 då vi inte har
någon reell förlust.

§ 108

Verksamhetsberättelsen 2020
Mötet gick igenom manus som hittills sammanställts av JLö, f.n. bara RY som
lämnat underlag. HKu har lämnat synpunkteter.
JLö skapar rubriker för övriga sportgrenar JPe och FWa sammaställer ”sid 1”.
Arbetsplan 2021 (ingår i verksamhetsberättelsen):
I princip samma som för 2020 med tillägg att den kommer att påverkas av
restriktionerna p.g.a. pandemin.
Vi kommer inte att ha någon Verksamhetsberättelse i tryckt form för 2020,
den kommer att hanteras digitalt.
[11b] 9 feb. Uppdaterad Verksamhetsberättelse gicks igenom och justerades.
Verksamhetsberättelsen godkänndes efter några justeringar, slutlig text till JLö
senast den 14 feb.

§ 109

Inför Årsmötet 2021-02-23
Mötet beslutade att beroende på pandemin med nuvarande restriktioner kommer
Årsmötet att hållas digitalt via MS Teams.
HKu meddelar Scandic Skärholmen att vi avbokar den 23 feb.
Info till klubbar har skickats gällande tidpunkt för Årsmötet samt att motioner ska
vara StBF tillhanda senast 15 jan 2021, inga motioner inkomna.
HKu frågade även klubbarna (och SGA) vilka som kan deltaga på ett digitalt möte
via MS Teams, hittills positiva svar från 17 klubbar (56%) samt ett antal SGA’er.
SBF har skickat en (1) Proposition och åtta (8) Motioner från SDF, se § 111.
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Genomgång av upplägg:
Vi stämmer av med FWa om han vill/kan vara moderator.
FWa kommer även att vara SBF/FS representant vid mötet.
JLö fixar Kallelse på hemsidan (svarsformulär), HKu skickar mail (= den
Anmälnings- Kallelseblankett som kommer att skickas till klubbarna).
HKu tar fram Anmälnings- Kallelseblankett till klubbarna.
HKu distribuerar till klubbarna (inkl. direkt även till klubbordf.) enligt
adressuppgifter i IdrottOnLine) Svar begärs till 12 feb.
Kallelse till ombuden inkl. dokument (länkar) mailas prel. den 15 feb.
Budget blev fastlagd vid möte 2020#09-10, § 95.
[11b] 9 feb. FWa kopplandes in kl. 19:38.
Genomgång av dagordning och struktur vid mötet den 23 feb.
Uppdaterad dagordning till delegaterna vid årsmötet och körschema gicks igenom
och justerades.
FWa börjar med SBF presentationen, direkt följt av själva mötet.
Inga förslag på stipendier för Ungdom eller Årets ledare för 2020 har inkommit.
Mötet beslutade att inte dela ut några stipendier för 2020.
FWa lämnade kl. 20:15.
§ 110

Proposition (P#1) och Motioner (M#1 - #8) inför SBF årsmöte.
Att behandlas på StBF årsmöte 2021-02-23.
Ska distribueras (länkar till SBF) till ombuden med utskick enl. § 109.
[11b] 9 feb. Kompletterande diskussion.
P#1: SBF – Förslag till Stadgeändringar.
https://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/filer/forbundsmote/fm-2021---proposition.pdf

StBF’s styrelse tillstyrker förslaget.
M#1: Hässleholms MK – Nya bilklasser (SFRO).
https://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/filer/forbundsmote/fm-2021---motion-1---hassleholms-mk.pdf

StBF’s styrelse avstyrker förslaget.
M#2: Kullings MS – Nya bilklasser (SFRO).
https://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/filer/forbundsmote/fm-2021---motion-2---kullings-ms.pdf

StBF’s styrelse avstyrker förslaget. (Samma som M#1.)
M#3: Upplands BF – SBF stadgar Kap. 2 § 2.
https://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/filer/forbundsmote/fm-2021---motion-3---upplands-bf.pdf

StBF’s styrelse tillstyrker förslaget.
M#4: Mellannorrlands BF – Arvodering av ledamöter i FS.
https://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/filer/forbundsmote/fm-2021---motion-4---mellannorrlands-bf.pdf

StBF’s styrelse avstyrker förslaget.
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M#5: Göteborgs BF – SBF stadgar Kap. 1 § 3 + Ansvarsfråga FS.
https://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/filer/forbundsmote/fm-2021---motion-5---goteborgs-bf.pdf

StBF’s styrelse avstyrker förslaget. Behandlas även i P#1.
M#6: Mariestads MK – Ändrade hjälmbestämmelser.
https://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/filer/forbundsmote/fm-2021---motion-6---mariestads-ms.pdf

StBF’s styrelse tillstyrker förslaget
M#7: Katrineholms MK – Ändrade hjälmbestämmelser.
https://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/filer/forbundsmote/fm-2021---motion-7---katrineholms-mk.pdf

StBF’s styrelse tillstyrker förslaget. (Samma som M#6.)
M#8: Nora MK – Ändrade hjälmbestämmelser.
https://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/filer/forbundsmote/fm-2021---motion-8---nora-mk.pdf

StBF’s styrelse tillstyrker förslaget. (Samma som M#6 [och M#7].)
§ 111

Skrivelser
Ingen under perioden.

§ 112 Rapporter och övrigt
Allmänt:
RF: Div Corona; RF-SISU: Nya Allmänna råd; SBF: Kompensationsstöd (Corona),
Styrelsen informerar jan 2021, Nyhetsbrev sammanfattning 2020, Nyhetsbrev jan-2021.
a) Rapport från senaste DOG mötet
Från mötet den 9 dec.: (HKu + KLu deltog via MS Teams).
Mötesnoteringar utskickade till styrelsen.
Från mötet den 20 + 22 dec.: Samtal FS – DOG (HKu + KLu deltog)
Div. frågor till FS ledamöter, mötesnoteringar utskickade till styrelsen.
Från mötet den 7 jan: SBF/FS – DOG – FS valb. (HKu deltog).
Redogörelse från FS/Roger Engström om det uppkomna läget,
samt nyligen inkommen begäran från DOG/Peter Kurtén gällande extra Årsmöte.
Mötesnoteringar utskickade till styrelsen.
[11b] 9 feb. Rapport från mötet den 26 jan. (HKu + JPe deltog)
Mötesnoteringar utskickade till styrelsen.
b) Kommande DOG-möten
Vi tar starkt avstånd till uttalanden som angriper förtroendevalda i
förbundsstyrelse, utskott, SBF Valberedning, kommittéer, distrikt, klubbar samt
enskilda medlemmar som arbetar för Svensk Bilsport.
Den grundläggande meningen med DOG-gruppen som bl.a. bollplank är f.n.
förfelad.
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StBF planerar att deltaga på mötet 26 jan.
Vidare deltagande i DOG kommer att diskuteras vid kommande styrelsemöte.
Mötet beslutade att StBF inte har för avsikt att delta i DOG-möten fortsatt.
Beslutet är Enhälligt.
c) Övrigt JPe, JLö och FJa
JPe:
- Facebook!! Ansvarig, vad ska publiceras? hur hanterar vi inlägg?
- FJa ”delar vidare” artiklar från SBF.
- StBF svarar inte på kommentarer.
HKu skriver i info FB om detta.
[11b] 9 feb. JPe rapporterade om SBF valberedning om kandidater till SBF/FS
X-tramöte den 14 mars.
JLö:
[11b] 9 feb. Var på digitalt möte med RF-SISU Stockholm den 9 feb. gällande
hantering av tillstånd för tävlingar.
FJa:
- SBF Ungdomsgrupp håller på att skapa en FB grupp, FJa är med på tåget.
- FJa har kommit igång med uppdatering av StBF’s konto på Facebook.
§ 113

Nästa möte
Beroende på utvecklingen av COVID-19/Coronapandemin kan möte/platser
komma att ändras.
(#11B) 9 februari 2021 X-tramöte inför Årsmötet 23/2, Plats: Telefonmöte.

(Punkter behandlade i detta protokoll.)
X-tramöte med SBF valberedning gällande val vid X-tra årsmöte den 14 mars.
SBF valberedning kallar, datum inte utlyst än.
Årsmöte 23 februari 2021,
Plats: Digitalt via MS Teams.
(Vi planerar att JPe, HKu och förhoppningsvis FWa kommer att kunna vara
tillsammas i JPe’s föreningslokal i Solna.)
(2021 #01) 24 februari 2021, Konstituerande möte,
Plats: Telefonmöte.
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Mötesdatum 2021:
HKu har skickar ut förslag på datum för möten under 2021.
Justering av några datum gjordes varefter förslaget bordlägges.
[11b], 9 feb, Justering av några datum gjordes varefter förslaget med mötesdatum
fastslås.
HKu skickar ut till alla samt uppdaterar på hemsidan.
§ 114

Mötets avslutande
Ordföranden tackade samtliga för att de deltagit i kvällens möte och avslutade
därefter mötet kl. 21:40.

[11b] 9 feb. Mötet avslutades kl. 21:00.
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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