Uppdaterad 2020-12-30

Infoblad nr 12 från ÖNBF:s styrelse.
Nu har vi haft det sista av många extra DOG-möten detta år (Distriktsordförande Gruppen), men jag tror mig
veta att det kommer att vara många fler under våren.
Det visar sig väldigt tydligt under våra DOG-möten att det är väldigt klart att det finns olika
agendor vad de 12 distrikten verkar för, det är två distrikt som lobbar och med och med försöker få till ett
extra förbundsmöte.
Vi från ÖNBF förstår ej varför det är så bråttom att rasera det som vi trodde innan förbundsmötet skulle
kunna vara en bra konstellation för att utveckla SBF och få arbetsro.
Som jag skrivit tidigare så har vi funnits i drygt 84 år och borde nog kunna rida ut några månader till.
Vi från ÖNBF kan ej förstå hur man kan ta in nya ledamöter när det gäller en så stor fråga att rösta om, hur
tror man att dom skall kunna sätta in sig i allt som ska avhandlas.
Den nya ordföranden kan kanske tyckas gå lite väl fort fram med sitt arbete med att förändra svensk bilsport
och vårt ideella sätt att jobba ute i verksamheten.
Vi har även fått ta del av en ny syn på hur man tycker att kommittéer och utskott skall verka i framtiden.
I skrivande stund så tror jag att ingen vet vad som lurar bakom hörnet och vilka krafter som påverkar i
bakgrunden, personligen så kan jag tycka att som detta pandemiår har varit så borde man lägga energin på
att ta hand om de sina och vara behjälpliga att följa folkhäsomyndigheternas riktlinjer.
Vi får verkligen hoppas att 2021 blir ett bättre år på alla sätt och att vi kan börja ägna oss åt det som är
grundtanken med vår verksamhet det vill säga anordna tävlingar, träningar och utbildningar.
Som många säkert har blivit uppmärksammad på så har vår utbildningskommitté påbörjat sitt arbete med att
fånga upp utbildningsbehovet samt validera kunskapsnivån på de som har distriktsuppdrag.
Det är som jag har fått till mig ett ganska gediget jobb som de har hittills utfört och när vi så småningom
börjar normalisera oss så skall utbildningarna ta form.
Vi har även nåtts av nyheten att det flesta tävlingar under våren kommer att ställas in och detsamma
gäller de utbildningar som skulle ha varit nu innan tävlingssäsongen skulle dra i gång.
Enligt de nya riktlinjerna så får det endast förekomma träning och den ska utföras så att social distansering
följs enligt Folkhäsomyndigheterna.
De klubbar som funderar på att försöka hålla igång med verksamhet är det bara att lyfta på hatten för och
hoppas att 2021 snart blir som vanligt.

Vi från ÖNBF:s styrelse önskar er Gott nytt år och God fortsättning.

Enligt uppdrag

_____________________

Thomas Fredriksson.

