Uppdaterad 2022-02-21

Infoblad nr 3–2022 från ÖNBF:s styrelse.
ÖNBF:s årsmöte.
Avverkades under söndagen 20/2 med start 13.00, lite tråkigt var att det var mindre deltagare än vanligt.
Vår kontaktperson från SBF Tony Ring närvarade via länk och berättade om vad förbundsstyrelsen ser som
viktiga saker att jobba med för framtiden.
Sandra Nyström från ungdomsgruppen höll ett mycket uppskattat anförande som jag hoppas väckte
en del idéer hos de som skall ta över efter oss så småningom.
Mötet genomfördes och det blev lite nya namn i både styrelsen och valberedningen.
Vi får hälsa Daniel Nyman välkommen tillbaka till styrelsearbetet.
I valberedningen fick vi två nya namn Yvonne Nordlander från Åsele och Leif Rönnlund Morjärv vilka vi
hälsar hjärtligt välkomna.
SM IS.
Nu stundar IS-säsongen med start i Kalix som går av stapeln 12–13/3.
Nästkommande helg så är det Robertsfors som är arrangör helgen 19-20/3.
Finalen är i Morjärv och ska ske under helgen 26-27/3.
Vi får önska dessa arrangörer stort lycka till.
Fler tävlingar som har genomförts i distriktet.
Vännäs MK har arrangerat en UTH-tävling med 9 lag som fick en kanondag på en anläggning jag ej har haft
nöjet att vara på tidigare.
Det var 45 startande som hade trevligt väder och det lag som lyckades bäst fick ihop 101 varv under
de 4 timmar som de körde.
Kommande tävlingar i distriktet.
På ÖNBF:s hemsida finns att läsa att NMS-Boden har för avsikt att köra en tävling 6/3 Rally Bothnia Fritid.
Svenska Rallyt.
Här är det få dagar kvar innan den stora rallyfesten börjar.
SVT ska sända från minst 5 SS och man kan börja följa det redan på torsdag 24/2 med ett inför Rally
Sweden som sänds på SVT play 12.00.
Fredag 25/2 12.30 Rally Sweden studio även det på SVT play, 18.00 med start på sträckan 18.38 SS7 Umeå
sprint som går på I 20 området och en eftersändning av samma sträcka 23.35.
Lördag 12.00 SS 11 även den från övningsområdet I 20 start 12.08 SVT1, SS 15 även den I 20 18.30 start
18.38 denna gång SVT 2.
Söndag visar SVT 1, 2 SS Sarsjöliden 1 och 2 med start 08.00 och 12.00.
Ungdomskommitté ÖNBF.
Här finns inget att rapportera om i dagsläget men vi hoppas verkligen att efter Sandras presentation så blir
det verksamhet.
Distriktsrådet.
Här inväntar vi nästa kallelse.
Utbildning.
Utbildningskommittén planerar en B-licensutbildning 2-3 april på Drivecenter i Fällfors.
Stort tack till samtliga medlemmar i ÖNBF.
Enligt uppdrag av styrelsen.

__________________

Thomas Fredriksson.

