Uppdaterad 2021-03-07

Infoblad nr 10–2021 från ÖNBF:s styrelse.
Här kommer lite info till våra medlemmar om vad som har hänt den gångna veckan.
Möte med valberedningen.
Samtliga ordförande blev kallade av valberedningen till teams-möte, syftet med det mötet var att
informera och ställa frågan huruvida det behövdes ett extra förbundsmöte den 14 mars när ordinarie
förbundsmöte ska genomföras den 18 april. På frågan om det behövs ett extra förbundsmöte så svarade två
distrikt att det redan var bestämt att genomföra detta.
Angående det ordinarie förbundsmötet så sade ett distrikt att det kommer att genomföras i maj, och att det är
den nya styrelsen som bestämmer om detta.
Valberedningen presenterar de namnförslag som de har jobbat fram till det extra förbundsmötet, men av
respekt och GDPR så ville inte valberedningen att vi sprider namnen ännu.
Två distrikt nämnde att det är dags att släppa på prestigen och tänka på vad som är bäst för svensk bilsport.
Även nämns det att vi borde få detta att fungera fram till ordinarie förbundsmöte och lyfta blicken och
koncentrera oss på att få till bra arrangemang när pandemin släpper sitt grepp.
Resterande av DOG-gruppen.
Resterande av DOG-gruppen och de förbundsmötesombud som hade skrivit på namnlistan för ett extra
förbundsmöte hade möte nästkommande kväll. Vad som avhandlades där har ej redogjorts för, men en
namnlista som de förordar till ett fyllnadsval upprättades.
Nu börjar det hända saker. En ordförande skriver ett personligt brev och beskriver mycket målande denna
situation och uppmanar att alla skall dra åt samma håll.
Upplands bilsportförbund meddelar distrikten, valberedningen och förbundsstyrelsen att de drar tillbaka sina
tre namn från önskan att ha ett extra förbundsmöte.
Det kommer även en uppdatering från RF:s jurist om hur man skall förhålla sig till stadgar, och vilka ombud
som skall företräda distrikten vid de eventuella mötena som står i kalendern.
Förbundsstyrelsens extra styrelsemöte.
Vid ett extra styrelsemöte den 5 mars fastslås att det extra förbundsmötet ej kommer att genomföras. Beslut
tget av en helt enig styrelse. Se skrivelse publicerad på ÖNBF:s hemsida.
I går 6 mars kl. 09,50 får alla distriktsordförande ett mejl från tf ordförande Roger Engström med beskedet
och även ett utdrag från det protokoll om beslutat att ställa in det extra förbundsmötet. Undertecknad hade ej
öppnat sin dator och var ej uppdaterad.
Vid kl.11,15 blir undertecknad uppringd och får frågan vad som händer, det finns att läsa på sociala medier
att det extra mötet är inställt och det är näst intill en kopia av det som Roger har skrivit.
Nu haglar frågorna in.
Klockan 12,44 kommer ett mejl till samtliga ombud om att extra det förbundsmötet är inställt.
SBF ordinarie förbundsmöte.
Det mötet skall vara 18 april, även det digitalt som det ser ut i dagsläget.
Här vet vi inte i dagsläget vad valberedningen kommer med för förslag.
Enligt uppdrag av styrelsen.

_____________________

Thomas Fredriksson.

