Uppdaterad 2021-01-23

Infoblad nr 4, 2021 från ÖNBF:s styrelse.
Här kommer lite info till våra medlemmar om vad som händer.
Nu har kallelsen för det extra förbundsmötet kommit till de 41 av SDF-årsmöte 2020 valda ordinarie
förbundsmötesombuden som var med vid förra mötet.
Med anledning av att begäran om extra förbundsmöte inlämnats osignerad av samtliga ombud
som namnges i begäran behöver alla dessa bekräfta att man står bakom begäran för att det ska
säkerställas att de stadgemässiga villkoren för att begära ett extra förbundsmöte är uppfyllda.
Kompletterande information gällande genomförandet av extra förbundsmöte skickas ut inom
Kort.
Det planeras för att använda plattformen som RF använder.
Extra Förbundsmöte.
Mötet kommer att genomföras digitalt söndagen den 14:e mars 2021 klockan 14.00.
Hänsyn har tagits till att inte genomföra mötet under februari då alla SDF under denna tid har sina
ordinarie SDF-årsmöten inför det ordinarie förbundsmötet 2021.
Hänsyn har även tagits till att den tekniska plattformen, som är en förutsättning för genomförandet
av mötet, ska hinna upphandlas.
Ordinarie Förbundsmöte.
Mötet kommer att genomföras digitalt söndagen den 18:e april 2021.
Tre nya ledamöter kommer att ansluta styrelsen i april när Svenska Bilsportförbundet genomför sitt
förbundsmöte. Det står klart sedan tre sittande ledamöter väljer att inte ställa upp för omval.
Det är Urban Wahlberg som arbetat i styrelsen i sex år samt Karin Leandersson och Per-Gunnar (Peggen)
Andersson som båda varit verksamma i fyra år som informerat valberedningen att de inte är aktuella för ett
omval vid förbundsmötet den 18 april. Beslutet kommer i en turbulent tid för den svenska bilsportrörelsen.
Under den senaste tiden har även flera styrelsemedlemmar blivit grovt påhoppade i sociala medier.
Det är verkligen olyckligt att det arbetsklimatet nu finns runt styrelsen och det arbete som görs. Det gynnar
inte vår rörelse inför framtiden när det slutas föra samtal och diskussioner och jag kan bara hoppas att den
här nivån och tonaliteten inte används till våra övriga ideella inom bilsporten, säger Karin Leandersson.
ONBF årsmöte.
Mötet kommer att genomföras förmodligen digitalt söndagen den 21:e februari 2021.
Enligt uppdrag av styrelsen.

_____________________

Thomas Fredriksson.

