Uppdaterad 2021-02-28

Infoblad nr 9–2021 från ÖNBF:s styrelse.
Här kommer lite info till våra medlemmar om vad som händer.
Förra söndagen var det årsmöte för vårt fina distrikt ÖNBF och som tidigare nämnts så
blev det lite nya namn i distriktets styrelse.
Vi har i dag fått förstärkning av Patrik Lindfors, Boden, och Roland "Micro" Åström, Vännäs,
med mandattid 2 år; vi får välkomna dessa till styrelsen.
Jessica Karlsson, Skellefteå, blev också omvald på 2 år.
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.
På grund av att pandemin ej har släpp sitt grepp om oss så var ej alla på plats vid mötet.
Så kommande vecka ska vi ha konstuderande teams-möte med alla.
Nu mer är vi sju som ska jobba med att få det bästa distriktet inom SBF, vi kan få anledning att
damma av vårt uttryck: ”ljuset kommer från norr”.
Nästa möte den kommande veckan är att valberedningen har kallat alla distriktsordförande till teams-möte.
Till det mötet har vi ej fått någon agenda ännu, men jag gissar att valberedningen har för avsikt att berätta
vilka namn de har fått i fram till det extra förbundsmötet som kommer att äga rum 14 mars och som alla
förstår så är även det digitalt och vi kommer att använda teams.
SBF ordinarie förbundsmöte.
Här florerar rykten om att detta möte kan ev. flyttas framåt i tiden men det är helt fel.
Vi vet ej vem som har startat det ryktet och vad syftet är med det.
Det mötet skall vara 18 april, även det digitalt som det ser ut i dagsläget.
Här får man hoppas att det kanske stormar lite mindre och att man kan komma till koncensus och
ställa sig bakom de föreslagna namnen till styrelsen så de får arbetsro.
Vi från ÖNBF:s styrelsen avvaktar och tar ett möte i taget.
Nu lite trevligt avslut, distriktet har nåtts av mycket beröm och tacksamma ord för det arbete
som vi lägger ned när vi skriver dessa infoblad till er i distriktet.
Här kommer ett citat ”ni gör ett bra jobb inom ÖNBF och äntligen finns det transparens i kommunikationen
till distriktet! Fortsätt med utskicken de är värdefulla och får bort många spekulationer.
Distriktet tackar allra ödmjukast för berömmet.

Enligt uppdrag av styrelsen.

_____________________

Thomas Fredriksson.

