Uppdaterad 2021-05-12

Infoblad nr 15–2021 från ÖNBF:s styrelse.
Här kommer lite info till våra medlemmar om vad som händer i distriktet och i övriga Sverige.
Nu har det gått snart en månad sedan vi hade Svensk Bilsport Förbundsmöte och jag uppfattar att
det har lugnat ned sig betydligt med fientliga påhopp på ideellt arbetande personer.
De signaler som har kommit är att det verkar vara en homogen sammansättning av personer i
den nya styrelsen och de kompletterar varandra mycket bra
Som jag har förstått det så har den nya styrelsen haft åtminstone ett strategimöte.
Det anonyma hot till en av förbundsmötesombuden som uppmanades att dra tillbaka sin kandidatur till
valberedningen samt sitt övriga engagemang inom Svensk Bilsport hörs det inget om för tillfället.
Vi får hoppas att detta reder ut sig till belåtenhet för den drabbade.
Det är inget som är ok att ge sig på våra eldsjälar.
I vårt distrikt jobbar vi på i första hand med att besätta de vakanser som har funnits i olika kommittéer
och där vi saknar utbildare.
Rallycrosskommittén har nu mera en sammankallande vid namn Staffan Rönnmark och de har haft ett första
telefonmöte som hade varit bra med tanke på att vi har tappat lite fart senaste året.
Vidare så jobbas det med att tillsätta en ny sammankallande för kartingkommittén.
Ett nytt namn inom licensutbildning Racing är klar och det är Per-Erik Niemi som redan har
haft några utbildningar redan.
En annan trevlig fråga är att det efterfrågas fler licensutbildare för Enkel Bilsport.
Nästa trevliga nyhet är att det kommer att genomföras en licensutbildning för Drifting.
Utbildningen för vagnboksutfärdare är färdig i distriktet för denna gång.
Det har även varit två Teams möte - ett med utskotten och ett med distrikten med temat återstart inom
bilsporten samt dialog avseende tillståndsgivning och tävlingar.
Det med distrikten närvarade förutom jag även vår tillståndsgivare.
Det kommer att bli ett uppföljningsmöte efter att Folkhälsomyndigheten och regeringen har sagt sitt.
Vi diskuterade även riskanalyser och utformandet av dessa.
Nästan alla klubbar i distriktet är miljöcertifierade, se lista på hemsidan vem som behöver uppdatera sig
inför den kommande öppningen från pandemin.
I dag har det varit en presskonferens med Stefan Löven och Coronarestriktionerna förlängs till den första
juni. För arrangemang utomhus kommer 100 personer få delta utan sittplats. Med sittplats kan 500 personer
delta.
Tack samtliga medlemmar i ÖNBF samtidigt som vi vill önska er en trevlig Kristihimmelsfärdsdag.
Enligt uppdrag av styrelsen.

_____________________

Thomas Fredriksson.

