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Här kommer lite info till våra medlemmar om vad som händer i distriktet och det innehåller bara några
punkter denna gång.
Ungdomskommitté ÖNBF.
Jag har funderat mycket på det bemötandet som jag visade i Lycksele när frågan om Ungdomskommitté
ÖNBF kom upp till diskussion, jag visade nog ej den respekt som jag borde för att dessa ungdomar är vår
framtid.
Så jag har kontaktat Sandra Nyström Ungdomsgruppen SBF se mejl till övriga styrelsen.
Hej Styrelsen ÖNBF.
För kännedom.
Jag har talat med Sandra Nyström Ungdomsgruppen SBF och ställt frågan om hon kan fungera som ett
bollplank för de ungdomar som visade intresse på Höstutbildningen.
Sandra tyckte det lät som en bra idé och sade att hon givetvis skulle stötta och hjälpa till så att vi fick i gång
verksamhet inom distriktet.
Sandra föreslog även att hon kunde besöka distriktet i detta ärende.
Distriktsordförandegruppen.
Det har kommit inviter om att starta upp distriktsordförande gruppen.
Här kan ni även se svaret till styrelsen samt till distriktsordförandena.
Hej Styrelsen ÖNBF.
För kännedom, se mitt svar till DOG.
Hejsan vänner.
Vi från ÖNBF stänger inga dörrar för att få till ett bra samarbete som gynnar Svensk Bilsport snarare känns
det som att det är väldigt viktigt i dessa tider.
Ett forum där man får saker att hända för framtiden är mycket positivt i mitt tycke, om vi hjälps åt så kan
detta bli hur bra som helst och om alla ger av sina bästa och mest lyckade exempel så blir vi starka som det
står nedan.
Hur gruppen skall skötas och uppföra är något vi behöver se över även namnet kan vi fundera på kanske ett
nytt samlingsnamn ska komma till så kanske: ”DO-gruppen” kan fungera!
Jag har förhinder så jag kommer ej att närvara på Bilsportkonferens.
Jag har sänt frågan vidare till övriga i styrelsen ÖNBF så även de får återkomma med sina synpunkter innan
jag lämnar ett slutligt svar till er.
Ha en trevlig dag.
Mvh Thomas Fredriksson.
Stort tack till samtliga medlemmar i ÖNBF samt önskar er en fortsatt trevlig höst.

Enligt uppdrag av styrelsen.

_____________________

Thomas Fredriksson.

