Uppdaterad 2021-11-26

Infoblad nr 25–2021 från ÖNBF:s styrelse.

Här kommer lite info till våra medlemmar om vad som händer i distriktet.
Ungdomskommitté ÖNBF.
Vid förra infobladet för ca en månad sedan så skrev jag att det finns möjlighet att Sandra Nyström kan hjälpa
till med information angående att starta upp en Ungdomskommitté ÖNBF.
Dessvärre så har det ej kommit någon återkoppling om intresse finns.
Om det finns intresse så behöver vi få veta det så att det kan planeras något.
Distriktsrådet.
Som jag nämnde tidigare så planeras att starta upp gamla Distriktsordförandegruppen.
Vid förra helgens möte så bestämdes det att det ska ske en omstart, men byter då namn till Distriktrådet.
Ett AU utses som fattar beslut om när man behöver kalla resterande. AU består av:
Göran S (kontaktperson för ÖNBf, MNBf och MNBf), Kenneth A (kontaktperson för VBf och GotBf),
Stefan T (kontaktperson för ÖBf, UBf och S/VBf), Mats B (kontaktperson för SmBf, SöBf och GotBf) samt
sekreterare för gruppen.
Man skall jobba tillsammans och stötta varandra, styrelse och valberedning för Svensk Bilsports bästa.
Förutom att hålla våra diskussioner borta från sociala medier är vi också beredda att skriva under en
sekretesspolicy.
Varje möte skall avslutas med att tydliggöra vilka frågor som hanteras under denna.
Om vice ordförande går in i ordförandes ställe skall även hen teckna denna policy.
Som namnet säger är vi ett råd och skall inte ta beslut.
Om rådet inte är överens så skall detta redovisas t.ex. när svar ges på en fråga från styrelsen.
Enkel Bilsport.
Robertsfors MS kommer att ha en infoträff angående deras satsning på en separat slinga för UTH kommande
vecka tisdag 30/11 18,30 och där har man bjudit in de ungdomar från Botsmark som visat intresse tidigare.
De som vill närvara kontakta Robertsfors MS.
Utbildning.
Nu till helgen så är det ytterligare två utbildningar, fredag-lördag A-licens uppdatering i Sunderbyn, samt
söndag en teknikutbildning i Boden.
Den första i raden gick av stapeln i Västerbotten för två veckor sedan.
Stort tack till samtliga medlemmar i ÖNBF samt önskar er en fortsatt trevlig första advent.

Enligt uppdrag av styrelsen.

_____________________

Thomas Fredriksson.

