Uppdaterad 2021-03-23

Infoblad nr 12–2021 från ÖNBF:s styrelse.
Här kommer lite info till våra medlemmar om vad som händer.
Förbundsstyrelsens extra styrelsemöte.
Som ni säkert vet vid detta lag så ställdes det extra förbundsmötet in och renderade till två anmälningar till
RIN (riksidrottsnämnden), den första var skriven av Crister Nystrand och beslutades att avvisa.
Sedan inkom en ny från Katrineholm MK och även den avvisades av RIN.
Teams möte angående proportionen.
22/3 Arrangerades ett teams möte för förbundsrådsdelegaterna i syfte att förklara i stora drag vad
proportionen gick ut på och varför våra stadgar behöver uppdateras, svaret är att vi skall följa RF:s
stadgemall.
Kan nämnas att den i sin helhet ej är så lätt att förstå och man bör läsa den ett flertal gånger.
Den samlade bilden vill jag nog säga var positiv och bra diskutioner fördes under ordnade former.
Sammanfattningsvis så borde det vara en återkommande punkt för ombuden att uppdatera sina kunskaper
inom området föreningskunskap förslagsvis innan varje förbundsrådsmöte.
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.
Beskedet vi fick i går var att ett provmöte kommer att äga rum i god tid före ordinarie möte, så att alla
känner sig bekväma.
Vi fyra ombud i ÖNBF kommer att sitta gemensamt under detta möte, i en så stor lokal så att vi ej strider
emot folkhäsomyndigheternas riktlinjer.
Angående vilka som valberedningen kommer att nominera vet vi ännu inte men jag gissar att de jobbar på
för fullt med att nominera kompetenta namn.
Efter förra infobladet där vi uppmanade alla klubbar i distriktet att se över era miljöcertifieringar så har det
börjat komma in underlag för certifiering.
Utbildningskommittén
Vi nämnde även att vi har varit i kontakt med utbildningskommittén och det svar som vi fick är att det
planeras för utbildningar under sommaren.
I skrivande stund så valideras kompetensen i distriktet för det som innehar distriktuppdrag.
Vagnsboksutfärdare utbildning har erbjudits till de som behöver det i distriktet via Teams.
Tack medlemmar i ÖNBF för att ni finns och håll i, håll ut.

Enligt uppdrag av styrelsen.

_____________________

Thomas Fredriksson.

