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Utskrivet: 2012-01-22 PROTOKOLL  11/2011 
 fört vid Stockholms Bilsportförbunds 

Styrelsemöte i Haninge Motorklubbs 
Klubbstuga, Högsta, tisdagen den 
17 januari 2012. 
 
 Närvarande: 
Janne Hallerstedt, ordförande 
Hans Hillebrink, SBFs styrelse 
Jöran Pettersson 

 Janne Lönnmark 
 Kenta Lundmark  
 Erik Lindholm 
 Ricki  Hillesjö 
 Rickard Jonsson 
 Anneli Lepistö 
 Thomas Bergelin 
 Bosse Svensson 
Förhinder: Bill Södermark 
Urban Allberg Kurt Westberg 
Björn Anderberg Orvar Warfvinge  
Christofer Lindberg   Anne Catherine Rosén, sekr 
 
 
§ 135 - § 149 
 
§  135   Mötets öppnande 
§  136   Dagordning 
§  137   Protokolljustering   
§  138   Ekonomi samt Budgeten för 2012 
§  139   Skrivelser 
 Förslag till stadgeändring SBF 
 Röstlängd 2011 
 StBFs verksamhetsberättelse till SBF  
§  140   Planering av 2012 års verksamhet 
§  141   Mötesdagar 2012 
§  142   Ansökan om Årets Funktionär/Ledare och Årets Ungdom 
§  143   Miljörådgivare 
§  144   SGA-rundan 
§  145   Hemsidan 
§  146   Ny klubb 
§  147   Rapporter och övrigt 
§  148   Nästa möte 
§  149   Mötets avslutande 
 
§  135 Mötets öppnande: 

Ordföranden hälsade de närvarande och speciellt vår fadder Hans Hillebrink välkomna 
till kvällens möte. 
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§  136 Dagordning 
  Den presenterade dagordningen godkändes.  
 
 
§  137 Protokolljustering 

Styrelseprotokollen nr 09/11 och 10/11 justerades, godkändes och lades till 
handlingarna. 

 
  
§  138 Ekonomin samt Budgeten för 2012 

Kassören gick tillsammans med de övriga i styrelsen igenom den senaste månadens 
utfall och konstaterade att vi även i år kommer att gå med vinst. 
Efter smärre justering godkändes budgeten för 2012. Kassören ändrar och delar ut ny 
version till de övriga styrelsemedlemmarna.  

 
 
§  139 Skrivelser: 

Förslag till stadgeändring SBF 
 Vi diskuterade  den av SBF utsända stadgeändringen. Hans Hillebrink meddelade 

att bilstyrelsen efter ett möte ändrat formulering i densamma och en ny version skickas 
ut inom kort . Beslöt behandla stadgeändringen vid vårt nästa möte. 

 Röstlängd 
Röstlängden för 2011 har nu skickats ut från SBF. Vi konstaterar att vi totalt har 8957 
medlemmar i 39 klubbar. Vidare har vi 4 ombud till SBFs årsmöte i april. 
StBFs verksamhetsberättelse till SBF 
Från SBF har man efterfrågat en summering från jubileumsåret och vad resp distrikt 
haft för speciella inslag för 75 års-firandet. Denna verksamhetsberättelse ska sändas in 
senast den 20.1. Janne Hallerstedt fick i uppdrag att sammanställa densamma. 
  

 
§  140  Planering av 2012 års verksamhet 
  Ärendet bordlades och beslöts tas upp vid styrelsens nästkommande möte. 

 
 

§  141  Mötesdagar 2012 
 Ett förslag till mötesdagar diskuterades och efter en justering godkändes densamma. 
 Utgåva nr 2 skickas ut till styrelse och SGA. 

  
 
§  142   Ansökan om Årets Funktionär/Ledare och Årets Ungdom 
  Bordlades till nästkommande möte. 
 
 
§  143   Miljörådgivare 

 Den nye miljörådgivaren Bill Södermark informerade från Miljökommitténs 
arbetshelg på Arlanda stad samt hur han i fortsättningen kommer att informera klubbar  
 



    Stockholms Bilsportförbund Sidan 3 av 4 

 
och berörda samt visade upp ett nytt Miljöintyg som i fortsättningen kommer att 
användas. Han planerar även möte med samtliga klubbar.  

 
 
§  144   SGA-rundan 

Då årets tävlingssäsong just nu år lugn och man för närvarande inte kör några täv- 
lingar innan tävlingssäsongen startar igen, hade SGAna inte så mycket att rapportera   
betr tävlingsverksamheten. 

 
Däremot hoppas  Rally på både kyla och snö så att man kan fullfölja de planerade  
vintertävlingarna enligt nedan: 
27 jan SM-deltävling 1 köres i Uppsala. SGA Stockholm tjänstgör som domare.  
            SS4 bemannas av Vallentuna MK och Haninge MK. 
12 feb  DM-deltävling 1 arrangeras av Skutskärs MS. 
19 feb  Deltävling 1, Öppna Östra Sprintcupen körs i Skepptuns MKs regi 
3 mars  DM deltävling 2 går av stapeln i Järbo utanför Gävle 
4 mars  Deltävling 2, Öppna Östra Sprintcupen körs i Östhammar 
Förarkurser i Solna den 31 januari och 28 februari.  

 
 
§  145 Hemsidan 

Sekreteraren meddelade att hon varit i kontakt med vår webmaster och fått besked att  
Valkyria under hennes mammaledighet kommer att göra uppdateringar och ändringar 
på onsdagar.             

  
 
§  146  Ny klubb 

En ny klubb vid namn Järfälla Idrottsförening har ansökt om inträde i förbundet.  
Klubben är sedan tidigare medlem i RF och har uthållighetstävling på sitt program. 

 
 Beslöts invälja Järfälla Idrottsförening och hälsa klubben välkommen till Stockholms 

BF. 
 
 
§  147 Rapporter och övrigt 

Valberedningen 
Valberedningens ordförande meddelade att samtliga som står på tur till inval är  
Tillfrågade och svarat ja, Han fick i uppdrag att snarast kontakt den person som ska  
vara ordförande vid vårt årsmöte den 14/2, 
Rapport från Hans Hillebrink 
En rapport från styrelsearbetet lämnades av faddern Hans Hillebrink. 
Funktionärskurs 
Rapporterades att man tillsammans med RY/FR/CK planerar att under våren ha en  
gemensam Steg 3 / 4- kurs. Tid och plats kommer att meddelas i god tid. 

 
 
§  148   Nästa möte 
 Nästa styrelsemöte kommer att hållas tisdagen den 24 januari.  
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 Plats: hemma hos Kenta Lundmark. 
 
  
  
§  149 Mötets avslutande 

Jöran Pettersson, som fått överta kvällens ordförandeskap då Jan Hallerstedt fått lämna 
mötet p g a sjukdom, avslutade och tackade de närvarande för ett trevligt möte.
  

 
 
 
 
Vid protokollet    Justeras: 
 
 

 
Anne Catherine Rosen  Janne Hallerstedt       /          Jöran Pettersson  
 


