Uppdaterad 2020-12-15

Infoblad nr 10 från ÖNBF:s styrelse.
Vi börjar med de dåliga nyheterna.
Nu har vi haft det första av många extra DOG-möten (DistriktsOrdförandeGruppen).
Om vi nu böjar med DOG-mötet så står det väldigt klart att det finns olika agendor vad de
12 distrikten verkar för.
Som tidigare nämnts så kom frågan upp om distriktsindelningen ännu en gång.
Vi från ÖNBF som närvarar vid dessa möten, rapporterar omgående till övriga styrelsen inom distriktet.
Några är väldigt högljudda med att här ska det sparkas ut folk, andra vill få arbetsro och några försöker hålla
emot de som är mest högröstade också vill exkludera valberedningen när man skall ”ta ut ett nytt lag”.
Det kommer att vara ett antal möten med DOG och Förbundsstyrelsen denna vecka samt nästa vecka.
Om detta ej går att lösa på ett genomtänkt och vuxet sätt så är jag rädd att det kan gå så långt
som till ett extra förbundsmöte.
När vår representant frågade vad syftet med denna ”brådska” var, fick vi inget klart svar varpå vi replikerade
med att vi har funnits i 84 år, så nog borde vi klara oss ytterligare 4,5–5 månader.
Som ni förstår av ovanstående text, så blir det många styrelsemöten även för distriktet.
Svenska rallyt 2021 ställs in.
Det beskedet lämnade organisationen på tisdagen.
Planen var att arrangera VM-tävlingen i Värmland, Dalarna och Norge den 11–14 februari 2021.
Corona-pandemin och förbudet mot allmänna sammankomster på mer än åtta personer har inneburit stora
problem för organisationen.
Länsstyrelsen i Värmland har meddelat att de tvingas avslå ansökan om tävlingstillstånd. Bland annat
därför att de anser att det är omöjligt att garantera en tävling utan publik.
Nu till lite trevliga nyheter.
Distriktsordförandena har haft möte med förbundsstyrelsen där vi fick ta del av den nya styrelsens vision för
framtiden, det mötet var den 5/12.
Det var ett späckat program som vi fick ta del av och det finns ingen som inte kan säga att man inte försöker.
Funderingar om Supportermedlemskap var en sak som nämndes, samt att man även tittar på utskott och
kommittéer. Detta som ett axplock ur en diger agenda.

Vi från ÖNBF:s styrelse tackar alla medlemmar för att ni tillhör familjen bilsport, och
önskar er trevlig jul.

Enligt uppdrag

_____________________

Thomas Fredriksson.

