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Infoblad nr 22–2021 från ÖNBF:s styrelse.
Här kommer lite info till våra medlemmar om vad som händer i distriktet.
Tävlingar.
Nu är det lugnt på denna front inför vad som ska komma.
Som de flesta säkert vet så inleder vi det nya året 2022 med flera stora arrangemang.
Distriktsmöten.
Förra veckan var det ett nytt möte med alla distrikt samt förbundsstyrelsen och GS.
Där fick vi veta hur det går till när man tillsätter förtroendevalda i utskott och kommittéer.
ÖNBF styrelsemöte.
Här gäller samma att det var ett styrelsemöte inom ÖNBF och det som avhandlades vid detta möte är
förberedelserna inför vår kommande utbildningshelg i Lycksele.
Svenska Rallyt 2022.
Här hörs ingenting för tillfället. Datum för tävlingen är 24–27/2 2022 och det kommer att vara Umeå som är
huvudort. Det kommer nog att behövas mycket engagerade personer för denna tävling så kontakta eran
lokala klubb för att lämna en intresseanmälan.
Ekonomiska riktlinjer.
Nya riktlinjer vad som gäller inom distriktet finns på hemsidan.
Alkoholpolicy.
Detta har skrivits om tidigare men känner att vi tar det en gång till.
Att nolltolerans beträffande alkohol gäller i samband med all tävlings- och träningsverksamhet i SBF:s regi,
för både utövare och ledare. Enligt polistillstånden på Sidan 1 under villkor punkt 4 står det att
läsa "Spritdrycker, vin eller starköl får inte förvaras eller förtäras på platsen annat än i samband med
tillåten utskänkning av alkoholhaltiga drycker".
Utbildning.
Jag har varit i kontakt med utbildningskommittén.
Preliminärt så ska de försöka få till två utbildningar under den mörka perioden alltså i höst, en i Norrbotten
och en i Västerbotten är tanken.
Mer information kommer.
Bilsportkonferansen.
Det har kommit ut en inbjudan till bilsportkonferens som har diskuterats mycket.
Styrelsen har upprättat ett dokument där de SGA som vill närvara har rätt att äska medel.
Rekryterande verksamhet i ÖNBF.
Här har det varit lugnt denna gång och det beror nog på att det arrangeras så mycket tävlingar just nu.
Vid förra infobladet så uppmanade vi våra duktiga klubbar att det är dags att ansöka om datum för
nästkommande år och den uppmaningen gäller fortfarande.
Stort tack till samtliga medlemmar i ÖNBF som gör att vi kan ha så stor verksamhet samt att jag vill önska
er en fortsatt trevlig höst och att vi träffas på höstutbildningen.
Enligt uppdrag av styrelsen.

_____________________

Thomas Fredriksson.

