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Infoblad nr 7, 2021 från ÖNBF:s styrelse.

Här kommer lite info till våra medlemmar om vad som händer.
Det kommer frågor angående alla möten som kommer att äga rum under februari-april månad.
Ett citat som lyder ”det finns inget ont som ej har något gott med sig”
Vad menas med det? Eftersom Corona sätter käppar i hjulen för att arrangera tävlingar, så kan vi kanalisera
energin på de kommande mötena.
Medlemmar och klubbar.
Här kommer ett försök att bena ut lite terminologi.
Som intresserad individ av bilsport så går man med i sin lokala klubb/förening.
Din lokala klubb är ansluten till Svenska Bilsportförbundet och Riksidrottsförbundet.
Specialidrotts Distrikts Förbund (ÖNBF).
Vad är specialidrottsdistriktsförbunds roll?
Ett specialidrottsdistriktsförbund (SDF) organiserar sin idrott inom ett distrikt. Stötta sina föreningar i
uppstart och andra organisationsfrågor. SDF har en god kontakt med kommun och andra myndigheter samt
Distriktsidrottsförbund DF (LOK-stöd), Idrottsjuridik (stadgar, mm), samordning av distriktets föreningar
om man så vill (hemsida, distriktstävlingar, distriktsläger, elitidrottsstöd).
Vid förra infobladet så nämndes att distrikten inte är medlemmar i Svenska Bilsportförbundet och
Riksidrottsförbundet och det är helt korrekt. SDF är en regional del av förbundet ungefär som en
Länsstyrelse, det är bara våra lokala klubbar/föreningar som är medlemmar i förbundet.
Kommande möten.
ÖNBF årsmöte.
Som ni vet så står vi inför tre möten med val.
Det första i raden av möten är ÖNBF årsmöte som kommer att ske elektroniskt med alla de problem som
kan följa med det.
Både klubbar och vårat distrikt har valberedningar som jobbar med att få fram lämpliga kandidater.
Vid dessa årsmöten så föredrar valberedningens ordförande samt de övriga kandidaterna som dom har, samt
att årsmötet äger rätt att föreslå ytterligare namn, och sen följer röstning på de föreslagna namnen samt
vem/vilka som skall representera distriktet vid kommande förbundsmöte.
I dagsläget har ÖNBF 4 förbundsdelegater som har till uppgift att ta med sig klubbarnas
samlade åsikt om hur vi skall rösta.
När sedan röstningen är avslutad så samlas den nya styrelsen för ett konstituerande möte.
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SBF extra årsmöte.
Som alla vet vid detta lag så skall det genomföras ett extra årsmöte den 14 mars, dagordningen har
nämnts i ett tidigare infoblad. Detta möte kommer också att ske elektroniskt.
Som vi har förstått det så är det ombud som närvarade vid förra förbundsmötet som är kallade.
Antalet ombud är 41 st. fördelat på 12 distrikt, och antal ombud/delegater bestäms av antalet medlemmar
som distriktet har.
Här gäller samma att valberedningen har fått uppdraget att komma in med namn till mötet.
Utfallet av dessa val ger en kort mandatperiod, endast 5 veckor, då det avser fyllnadsval!
Alltså att man fyller ut perioden fram till 18 april för de ledamöter som inte fullföljt sin mandatperiod.
Och utfallet av det mötet kan man nog bara vänta och se.
Vi från distriktsstyrelsen avvaktar och tar ett möte i taget.
SBF ordinarie förbundsmöte.
Nu när vi är varm i kläderna så tar vi nästa möte och det skall ske den 18 april.
Även detta möte kommer p.g.a. pandemin att ske elektroniskt.
Här får man hoppas att det kanske stormar lite mindre och att man kan komma till koncensus och ställa sig
bakom den föreslagna styrelsen så de får arbetsro.
Medlemmarnas pengar.
Nu ger vi oss på konststycket att förklara citaten om vad som händer med medlemmarnas pengar.
I övre stycket så fastställde vi att man blir medlem i sin lokala klubb och då betalar man en medlemsavgift
till klubben.
Klubben/föreningen betalar sedan en årlig medlemsavgift både till Förbundet SBF och till Distriktet ÖNBF.
Medlemsavgiften som respektive klubb betalar 2021är till SBF fastställd till 2850 kr och till ÖNBF 6 kr
per medlem som föreningen har.
Om man senare väljer att utöva någon av de sportgrenar som finns under SBF flagga så säljer
SBF ett antal tjänster till oss medlemmar.
Då kan exempelvis en sådan tjänst vara en licens och i denna licens så finns ett försäkringsskydd.
Behöver man kanske en vagnbok så är det ytterligare en tjänst som tillhandahålls av SBF.
Därutöver så får varje tävlande tillgång till ett stort antal funktionärer som oegennyttigt ställer sin tid till
deras förfogande.
Nu behöver man ej kanske räkna upp fler exempel, men ni förstår kanske tankegångarna.
Hoppas att detta var ett klargörande.

Enligt uppdrag av styrelsen.

_____________________

Thomas Fredriksson.

