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Utskrivet: 2012-01-27 PROTOKOLL  12/2011 
 fört vid Stockholms Bilsportförbunds 

Styrelsemöte hemma hos Kenta 
Lundmark tisdagen den 24 januari 
2012. 
 
 Närvarande: 
Janne Hallerstedt, ordförande 
Jöran Pettersson 

 Janne Lönnmark 
 Kenta Lundmark  
§ 150 - § 161       Anne Catherine Rosén, sekr 
 
§  150   Mötets öppnande 
§  151   Dagordning 
§  152   Protokolljustering   
§  153   Ekonomi samt Budgeten för 2012 
§  154   Skrivelser 
 Förslag till stadgeändring SBF,  bordlagd 
§  155   Planering av 2012 års verksamhet, bordlagd 
§  156   Årsmöte 2012-02-14 
§  157   Ansökan om Årets Funktionär/Ledare och Årets Ungdom 
§  158   Hemsidan 
§  159   Rapporter och övrigt 
§  160   Nästa möte 
§  161   Mötets avslutande 
 
§  150 Mötets öppnande: 

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till kvällens möte. 
 
 

§  151 Dagordning 
  Dagordningen godkändes.  
 
 
§  152 Protokolljustering 

Styrelseprotokoll nr 11/11  godkändes och lades till handlingarna. 
 
  
§  153 Ekonomin samt Budgeten för 2012 
 Inga större förändringar i ekonomin hade hänt sedan det förra mötet 17/1. 
 Den slutliga budgeten för 2012 fastställdes och kommer att delges i årsmötes- 
 handlingarna. 
 
 
§  154 Skrivelser: 
 Förslag till stadgeändring SBF 
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En ny version av SBFs proposition inför förbundsårsmötet hade skickats ut från 
förbundet. Efter att man dragit tillbaka den föreslagna ändringen av Kap 6 § 2 SBFs 
Verksamhetsområde, beslöt styrelsen tillstyrka propositionen. 
 
 

§  155  Planering av 2012 års verksamhet  (Bordlagd) 
  Styrelsen diskuterade vilken inriktning man kommer att ha under 2012 och beslöt 
  följa den upprättade arbetsplan för 2012 som redovisas i årsmöteshandlingarna. 

 
 

§  156 Årsmöte 2012-02-14 
Styrelsen gick tillsammans igenom planeringen av årets möte, som även i år kommer 
att hållas på IBIS Hotel i Västertorp. Kallelse till årsmötet har gått ut till samtliga 
klubbar och berörda. Verksamhetsberättelsen kommer att vara klar från tryckeriet 
att sändas ut senast 7 dagar före mötet. Sekreteraren sammanställer ett körschema. 

  
 
§  157   Ansökan om Årets Funktionär/Ledare och Årets Ungdom 
  Ansökningarna om Årets Funktionär/Ledare samt Årets Ungdom behandlades. 
  Styrelsen tog ett enhälligt beslut till dessa två kandidater. Utmärkelserna kommer 
  att tillkännages och delas ut på årsmötet.  
 
 
§  158 Hemsidan 
            Klagomål av vår hemsida har inkommit och styrelsen diskuterade hur vi i  
            fortsättningen vill ha denna sida och information. Ordföranden kontaktar vår 
            webmaster för att på bästa sätt lösa problemet. 
 
 
§  159   Rapporter och övrigt 
            Inga inkomna rapporter eller övrigt förelåg. 
 
 
§  160  Nästa möte 
 Nästa styrelsemöte (det konstituerande) kommer att hållas tisdagen den 14 februari 
 på IBIS Hotel, Västertorp.  
 
  
§  161 Mötets avslutande 

Janne Hallerstedt tackade de övriga styrelsemedlemmarna för kvällens deltagande och 
avslutade därefter mötet.  

 
 
 
Vid protokollet    Justeras: 
 
 
Anne Catherine Rosen   Janne Hallerstedt        


