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Utskrivet: 2011-12-31 PROTOKOLL  10/2011 
 fört vid Stockholms Bilsportförbunds 

Styrelsemöte hos Annki Rosén i 

Hagsätra tisdagen den 20 december 

2011. 

 

 Närvarande: 

Jöran Pettersson, ordförande 

 Janne Lönnmark 

Förhinder: Kenta Lundmark 

Janne Hallerstedt Anne Catherine Rosén, sekr 

 

§ 121 - § 134 

 

§  121   Mötets öppnande 

§  122   Dagordning 

§  123   Protokolljustering   

§  124   Ekonomi samt Budgeten för 2012 

§  125   Skrivelser 

 Förslag till stadgeändring SBF 

 Brev från SBF ang Juridisk representant 

 Röstlängd 2011  

 SBFs verksamhetsberättelse 

 Summering av jubileumsåret – brev från SBF  

§  126   Planering av 2012 års verksamhet 

§  127   Bordlagt ärende - jackor 

§  128   Årsmöte 2012-02-14 

§  129   Ansökan om Årets funktionär/Ledare och Årets Ungdom 

§  130   Miljörådgivare 

§  131   Ny klubb 

§  132   Rapporter och övrigt 

 Prisutdelningen – FR/RY 

§  133   Nästa möte 

§  134   Mötets avslutande 

 

 

§  121 Mötets öppnande: 
Dagens ordförande Jöran Pettersson hälsade de närvarande välkomna och förklarade 

mötet öppnat. 

 

 

§  122 Dagordning 

  Den förelagda dagordningen godkändes utan tillägg. 

  

 

§  123 Protokolljustering 

 Protokoll nr 9/2011 bordlades justering till nästkommande möte, då den ordinarie 

ordföranden inte var på plats. 
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§  124 Ekonomin samt Budgeten för 2012 

 Senaste månadens ekonomi gicks igenom och konstaterades  att inga större 

 förändringar förekommit. 

 Vidare behandlades budgeten för 2012 och man gjorde vissa omfördelningar. 

De SGA som tyvärr inte inkommit med sina äskanden nu kommer att erhålla 

            samma siffror som föregående år. 

 

 

§  125 Skrivelser: 

Förslag till stadgeändring SBF 

Ett förslag om stadgeändring hade som en proposition kommit från SBF. 

Beslöts att bordlägga förslaget till nästkommande möte. 

Brev från SBF ang juridisk representant 

SBF efterfrågar en juridisk person i resp distrikt. 

Beslöt att från Stockholms BF anmäla Jöran Pettersson. 

Röstlängd 

Den sammanställda röstlängden för 2011 har kommit från SBF. Konstaterades 

 att StBF även i år har 4 ombud. 

 SBFs verksamhetsberättelse 

 Verksamhetsberättelsen för 2011 håller på att sammanställas av kassören. Tyvärr 

 saknas det fortfarande material från några SGA. 

 Summering av jubileumsåret – brev från SBF 

 Kansliet har bett om en redovisning av aktiviteter som distriktet gjort i samband 

 med SBFs jubileumsår. SBF tillhanda senast den 20 januari 2012. 

 

 

§  126 Planering av 2012 års verksamhet 

 Diskuterade planering av det kommande verksamhetsåret. Distriktet ska gemensamt 

 satsa på utbildningar av domare och tävlingsledare - Fair race – Miljö och Säkerhet – 

Motorsportanläggningar samt inte minst våra duktiga kommande ungdomar i de olika 

sportgrenarna. 

 

 

§  127 Bordlagt ärende  jackor 
 Annki fick i uppdrag att beställa jackor till de SGA som saknade sådana, 

  

 

§  128  Årsmöte – 2012-02-14 

 Diskuterades upplägget för 2011 års årsmöte och var det skulle äga rum. 

 Kenta och Annki fick i uppdrag att kontakta ev föredragshållare resp boka 

            lokal. 

 

 

§  129 Ansökan om Årets Funktionär/Ledare och Årets Ungdom 

 Åter dags att till klubbar och SGA sända ut ansökan om förslag till Årets 

 Funktionär/Ledare och Årets Ungdom. 

             Annki fick i uppdrag att distribuerade detta före julhelgen. 
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§  130  Miljörådgivare 

  Bill Söderström har utsetts till vår nye miljörådgivare efter avgående Susanne 

  Lönnmark.  

 

 

§  131 Ny klubb 

 Järfälla Idrottsförening (sedan tidigare medlem hos RF) har ansökt om medlemskap i 

Stockholms BF. Efter kompletteringsuppgifter kommer ärendet att tas upp igen vid 

nästkommande möte. 

. 

 

§  132  Rapporter och övrigt             

            Prisutdelningen – FR/RY  
            Jöran rapporterade från den gemensamma prisutdelningen – FR/RY. Kvällen hade  

varit mycket lyckad och välbesökt. 

   

 

§  133   Nästa möte 

  Nästa möte som var planerat till den 10 januari kommer att flyttas till  

  tisdagen den 17 januari .  
  Platsen blir i Haninge MKs klubbstuga på Högsta. 

  

  

§  134 Mötets avslutande 

 Ordföranden avslutade mötet och önskade samtliga en trevlig julledighet samt ett gott 

nytt år så ses vi igen den 17 januari 2012.  

 

 

 

Vid protokollet    Justeras: 

 

 

Anne Catherine Rosen   Jöran Pettersson 

 


