Uppdaterad 2021-04-19

Infoblad nr 14–2021 från ÖNBF:s styrelse.
Här kommer lite info till våra medlemmar om vad som händer i distriktet och i övriga Sverige.
Svensk Bilsport Förbundsmöte.
Nu har vi äntligen haft förbundsmötet och det gick skapligt bra utan några större störningar och nu får vi
hoppas att den nya styrelsen får arbetsro och kommer in i sitt viktiga arbete att utveckla Svensk bilsport.
En allvarlig sak fick vi ta del av och det gällde ett anonymt hot till en av Förbundsmötesombuden som
uppmanades att dra tillbaka sin kandidatur till valberedningen samt sitt övriga engagemang inom Svensk
Bilsport annars så skulle hotet som vi ej fick veta vad det bestod i aktualiseras, stämman tog stort avstånd
från denna händelse.
Fortsättning följer och vi hoppas att det reder upp sig.
Undertecknad har stor förståelse för denna händelse med anledning av att jag själv har emottagit ett antal hot
för att jag ej har gjort ”rätt” inom utskottet.
Lördagens inledande möten blev ej heller så stormiga som vi räknade med, det var lite olika åsikter och de
förslagna kandidaterna fick presentera sig och svara på frågor.
Utfallet blev nästan som valberedningens hade föreslagit.
Förbundsstyrelsen
Ordförande Roger Engström Växjö MS.
Ledamöter för två år.
Susanne Kottulinsky Åhlin Huddinge MK.
Nina Hansson Engberg SMK Söderhamn.
Tony Ring Karlskoga MF.
Fyllnadsval på ett år Lars Stugemo Gotlands Motorförening BK.
Fredrik Wakman kvarstår till 2022.
Maria Björk Svensson kvarstår till 2022.
Disciplinnämnden
Ordförande nyval Lars Nilsson Piteå MS.
Omval av ledamot på två år Ann Johansson Oskarshamn RRC.
Nyval ledamot på två år Elisabeth Eriksson Kalix MK.
Anders Gustavsson Ydre MK kvarstår till 2022.
Håkan Junfors Allingsås MK kvarstår till 2022.
Juridiska nämnden
Ordförande omval Fredrik Sundin Umeå AK.
Micael Hoffstedt KAK Västra omval på två år.
Theres Thörnevall Norrbottens MS nyval på två år utröstad till förmån för Anna Breidenskog MK Rimo
Karolina Hansen KAK Östra kvarstår till 2022.
Hans Avelin Rallyklassikerna kvarstår till 2022.
Tack medlemmar i ÖNBF samtidigt som vi vill önska er en fortsatt trevlig vår.
Enligt uppdrag av styrelsen.

_____________________

Thomas Fredriksson.

