Uppdaterad 2021-02-22

Infoblad nr 8, 2021 från ÖNBF:s styrelse.
Här kommer lite info till våra medlemmar om vad som händer inom vårat distrikt.
I går var det årsmöte för vårat fina distrikt ÖNBF.
På grund av att pandemin ej har släppt sitt grepp om oss så fick vi prova något nytt, och det resulterade
i att vi anordnade ett digitalt årsmöte.
En stor eloge skall sändas till SISU Norrbotten för att vi fick använda deras lokal samt personal som
var oss behjälpliga vid rösträkningen.
Numera är vi sju st som ska jobba med att få det bästa distriktet inom SBF, vi kan få anledning att
damma av vårat uttryck ”ljuset kommer från norr”.
Vi har i dag fått förstärkning av Patrik Lindfors Boden och Roland "Mikro" Åström Vännäs.
Jessica Karlsson Skellefteå blev vald på två år samma som ovan.
Det var även ett fyllnadsval där Benny Karlberg Gällivare fick förtroendet att hjälpa oss i styrelsen
ytterligare ett år.
Ingela Strandberg Älvsbyn och Mikael Lundström Skellefteå hade ett år kvar av sin mandatperiod.
Även valberedningen har fått en ny ordförande/sammankallande vid namn Magnus Jälmbrant, Vännäs.
I samband med avslutandet av årsmötet så var det avtackning av Staffan Rönnmark som lämnar styrelsen
och valberedningens ordförande Mats-Ove Bergström som även han tackar för sina år.
Även en stor eloge till de ombud som närvarade vid gårdagens årsmöte för deras engagemang och
disciplin vid sina datorer.
Kan även nämnas att vi från ÖNBF har sänt in till SBF förbundsmöte om två personer från distriktet
som har avlidit under 2020.
Det är Henry Hapasari Kalix och Bruno Hamsch Älvsbyn.
Det kommer frågor angående de möten som kommer att äga rum under mars och april månad.
Vi försökte förklara för de som var närvarande, och här till de som ej närvarade.
SBF extra förbundsmöte.
Som alla vet vid detta lag så skall det genomföras ett extra förbundsmöte den 14 mars, dagordningen har
nämnts vid ett tidigare infoblad.
I skrivande stund har vi ej nåtts av några vindar om hur utfallet kommer att bli.
Valberedningen har fått uppdraget att föreslå namn till mötet och vad vi förstår så kan det röra sig
om 3–5 platser som skall fyllas vid detta möte och deras mandattid är fram till ordinarie förbundsmöte.
Kan vidare nämnas att även mötet kan framföra eventuella kandidater.
SBF ordinarie förbundsmöte.
Nu när vi är varm i kläderna så tar vi raskt nästa möte och det skall vara 18 april.
Här får man hoppas att det kanske stormar lite mindre och att man kan komma till koncensus och
ställa sig bakom de föreslagna namnen från valberedningen till styrelsen så de får arbetsro.
Vi från ÖNBF:s styrelse avvaktar, och tar ett möte i taget.
Enligt uppdrag av styrelsen.

_____________________

Thomas Fredriksson.

