Uppdaterad 2021-03-11

Infoblad nr 11–2021 från ÖNBF:s styrelse.
Här kommer lite info till våra medlemmar om vad som har hänt den gångna veckan.
Förbundsstyrelsens extra styrelsemöte.
Vid ett extra styrelsemöte den 5 mars fastslås att det utlysta extra förbundsmötet ej kommer att genomföras.
Beslut togs av en helt enig styrelse. Se skrivelse publicerad på ÖNBF:s hemsida.
Den 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 beslutet 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.
2021-03-08 kl. 07,39 sände Crister Nystrand in en anmälan till Riksidrottsförbundet mot Svenska
Bilsportförbundets styrelse, för att de har beslutat att ställa in det påkallade extra förbundsmötet.
Så detta fortsätter.
Beslut.
I går kl. 13,48 kom så beskedet att varken enskild medlem eller ombud vid SBF:s förbundsmöte har
klagorätt enligt 15 kap, 3 §, 4 mom. RF:s stadgar.
RIN som prövar ärendet slutgiltigt – beslutar att avvisa Crister Nystrands överklagande.
RIN:s beslut får inte överklagas.
Nu kommer det mer.
Katrineholms MK har lämnat in motsvarande anmälan som Crister Nystrands till RIN tidigare i dag (11/3).
Beslut.
RIN avslår Katrineholm MK yrkande att svenska bilsportförbundet styrelsebeslut den 5/3 2021 tills vidare, i
avvaktan på RIN:s slutliga prövning av ärendet, inte ska gå i verkställighet (inhibition).
Även här står det att läsa RIN:s beslut får inte överklagas.
SBF ordinarie förbundsmöte.
Så nu har vi att se fram emot den 18 april då det ordinarie förbundsmötet skall äga rum, även det digitalt
som det ser ut i dagsläget.
Angående vilka som valberedningen kommer att nominera vet vi ännu inte.
Jag uppmanar alla klubbar i distriktet att se över era miljöcertifieringar samt banbesiktningar för att vi
hoppas att när nog många inom distriktet har blivit vaccinerade så börjar resten av våra liv.
Vi har även varit i kontakt med utbildningskommittén för att höra hur deras planering inför sommaren ser ut,
vi tror att det kommer att finnas ett utbildningsbehov.
Tack medlemmar i ÖNBF för att ni finns och håll i, håll ut.
Enligt uppdrag av styrelsen.

_____________________

Thomas Fredriksson.

