Uppdaterad 2021-06-13

Infoblad nr 16–2021 från ÖNBF:s styrelse.
Här kommer lite info till våra medlemmar om vad som händer i distriktet och i övriga Sverige.
Detta infoblad är bara fylld med trevliga info, det har lugnat ned sig betydligt med fientliga påhopp på
ideellt arbetande personer och man känner lugnet inom rörelsen.
Vi har börjat att ha möten varje månad med förbundsstyrelsen, GS och alla ledamöter i distrikten.
Efter förra mötet så var det bara positiva vibbar.
Angående det anonyma hot till en av förbundsmötesombuden som uppmanades att dra tillbaka sin
kandidatur till valberedningen samt sitt övriga engagemang inom Svensk Bilsport så har det renderat i en
polisanmälan och vad jag förstår så kommer förbundsstyrelsen att träffa den drabbade.
Vi får hoppas att detta reder ut sig till belåtenhet för den drabbade.
Det är inte ok att ge sig på våra eldsjälar som jobbar ideellt för familjen bilsport.
Det har varit ett antal licensutbildningar inom distriktet racing, drifting och rally.
Hittills så har 104 st genomgått licensutbildning inom distriktet.
Ska passa på att tacka våra duktiga funktionärer för det fina jobb ni gör.
Utbildningen för vagnboksutfärdare är klar i distriktet för denna gång och det är beslutat vilka som är
godkända för det uppdraget från Folkraceutskottet.
Från styrelsen så har vi uppdaterat riskanalys för covid-19 som numera finns på vår hemsida.
Den skall anpassas och sändas med till tillståndsgivaren Johan Haraldsson när man söker en tävling.
Nästkommande styrelsemöte kommer sportgrens ansvariga att kallas, så vi får lyssna av dessa så
vi vet om det är något vi kan vara behjälpliga med, samt att visa våra hårt jobbande
funktionärer den respekt de förtjänar.
Distriktets styrelse har haft möjlighet att närvar vid rallycrossen SM i Piteå.
Styrelsen beslutade att ej närvara på grund av att det sänder felaktiga signaler ut i distriktet när
det är en publikfri tävling och gissningsvis så har ett stort antal blivit nekade att komma.
Vi resonerar att det kommer fler tävlingstillfällen där vi kan närvara och ha våra tävlingsbesök.
Arbetet med Svenska Rallyt puttrar på, två möten har genomförts med markägare och samtliga
tänkta sträckor är genomkörda med representanter från rallyt.
Ansökan är insänt till Försvarsmakten för att nyttja området närmast Umeå centrum.
Nästan alla klubbar i distriktet är miljöcertifierade, se lista på hemsidan vem som behöver uppdatera sig
inför den kommande öppningen från pandemin.
Tack till samtliga medlemmar i ÖNBF för att ni finns och stöttar den sport vi älskar.
Enligt uppdrag av styrelsen.

_____________________

Thomas Fredriksson.

