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Scandic, Bollnäs

Årsmötets öppnande.
Vår gäst från SBF ges ordet.
Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd.
Fastställande av föredragningslista för mötet.
Frågan om mötets behöriga utlysande.
Val av ordförande för mötet.
Val av sekreterare för mötet.
Val av två protokolljusterare och två rösträknare för mötet.
Behandling av SDF-styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser
för verksamhetsår 2021.
Revisorernas berättelse för samma tid.
Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsen.
Behandling av förslag enligt § 11 samt övriga av SDF-styrelsen till mötet
hänskjutna ärenden, varvid dock iakttas att fråga inte får avgöras om
den inte finns med på föredragningslistan.
Beslut om inträdes- och medlemsavgift till SDF. Beträffande
medlemsavgift så avser avgiften året efter det år då beslutet tas.
Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för innevarande räkenskapsår.
Fastställande av arbetsplan för innevarande arbetsår.
Val av ordförande i SDF tillika ordförande i SDF-styrelsen för en tid
av ett (1) år.
Val av tre (3) övriga styrelseledamöter för en tid av två (2) år.
Val av två (2) revisorer och en (1) revisorssuppleant för en tid av ett (1)
år.
Val av ordförande och två (2) ledamöter i valberedningen för en tid
av ett (1) år.
Beslut om val av ombud till SBF-mötet jämte erforderligt antal
suppleanter.
Beslut om val av ombud till DF-mötet jämte erforderligt antal
suppleanter.
Meddelande av tid och plats för SBF:s förbundsmöte.
Meddelande om datum för nästa ordinarie SDF-möte.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER
Styrelsen
Verksamhetsåret 2021, ännu ett år med pandemi. Hela första halvåret var all form av
tävlingsverksamhet inställd förutom eliten. Men under juni månad rullade det sakta igång för att
sedan under hösten återgå till något slags nytt normalläge där publiken återigen var välkommen till
arenorna.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 14 protokollförda möten, endast två utan dessa har varit
fysiska, dels på grund av rådande omständigheter, dels för att vi funnit att det fungerar bra med
möten via teams.
Som tidigare har vår Facebook-grupp fungerat som diskussionsforum mellan möten samt att vid
behov har snabba beslut kunnat tas för att sedan införas i protokoll vid senare möte.
Vi har fortfarande ett ansträngt läge med vår ungdomsverksamhet som helt ligger på is. Vi har sökt
med ljus och lykta för att hitta någon driven person som kan ta tag i detta, men tyvärr inte lyckats
ännu.
SGA och distriktsteknikernas arbete har fortsatt under året och som vanligt är vissa mer aktiva än
andra. Vi startade en utbildningsgrupp i folkrace under hösten och förhoppningen är att denna grupp
skall tillsammans utveckla och driva utbildningarna framåt inom sportgrenen. Vi har under året fått in
ett antal ambitiösa tjejer som vill jobba sig mot både domare och racekontroller inom folkrace,
styrelsen har sedan tidigare ett beslut om att vi står för resekostnaden när dessa skall gå brevid för
att läras upp. Detta har utnyttjats vid flertalet tillfällen under året, vilket vi ser som mycket positivt.
Några utbildningar har lyckats genomföras trots det läget som är. Pandemin satte ju tyvärr stopp för
fysiska utbildningar under de första månaderna på året, då det oftast är lite lugnt inom våra
sportgrenar.
Förbundets årsmöte genomfördes enligt plan men dock digitalt. Det var ganska turbulent både innan
och under mötet, men med facit i hand måste vi säga att vi anser att den nu sittande styrelsen gör ett
riktigt bra jobb och för Bilsportförbundet framåt på rätt sätt.
Samtliga i styrelsen har efter förbundets årsmöte blivit inbjudna att månatligen delta i en
distriktsdialog med förbundsstyrelsen, där har vi alltid haft någon ifrån vår styrelse närvarande.
Distriktet hemsida hålls uppdaterad, men vi skulle önska få in mer material. Ett arbete där man gått
igenom hemsidan och försökt aktualisera den har genomförts.
Vi är mycket stolta och glada över alla våra förare och kartläsare som ständigt utmärker sig både
nationellt och internationellt, sedan skall vi framför allt inte glömma våra arrangörer och
funktionärer som trots det försvårade läget lyckats genomföra otroligt fina arrangemang. Mer om
respektive sportgren kommer här nedan i respektive grens verksamhetsberättelse.

Styrelsen
Ordförande Elinore Selldén
Vice Ordförande Urban Larsson
Kassör Susanne Jonsson
Sekreterare Karina Nilsson

Ledamot Martin Hedberg
Ledamot Linda Lindblom Hedberg
Ledamot Jan-Olov Nyman

SGA
Rally Benny Cronert
Rallycross Ann-Mari Bergström
Bilorientering Per Hellander
Karting André Hagberg
Enkel Bilsport och Offroad Vakant
Virituell Bilsport Noah Wahlberg

Racing Joakim Ahlberg
Folkrace Linnea Lindberg
Dragracing Yasmine Bengtsson
Radiostyrd Bilsport Martin Hedberg
Drifting Andreas Staberg

Kommittéer
Rally Benny Cronert, Lars-Åke Persson, David Floberg
Rallycross Ann-Mari Bergström, Hans-Åke Flink
Folkrace Linnea Lindberg, Mats Jonsson/Anders Tholander, Mats Myrberg
Ungdom Vakant
Övriga funktioner
Tillståndshandläggare/Säkerhetsrådgivare/Webmaster Urban Jonsson
Miljörådgivare Jan-Olov Nyman
Domarkontakt Jan-Olov Nyman
Utbildningssamordnare Karina Nilsson
Juridiska Rådgivare Annsofie Carlson, Nils Erik Eriksson
Valberedning Annsofi Wikström, Erik Nordengren, Lars-Åke Persson
Revisorer Barbro Tägtström, Marie Lundh, Suppleant Leif Magnusson

Styrelsen tackar för året som gott och riktar ett stort tack till alla som arbetat för ett bättre
motorsportsverige under 2021. Nu blickar vi framåt mot ett mycket bättre 2022 med ett förbättrat
världsläge och med förnyad energi.

Elinore Selldén

Urban Larsson

Karina Nilsson

Susanne Jonsson

Martin Hedberg

Linda Lindblom Hedberg

Jan-Olov Nyman

Dragracing
2021 var en svårt år för alla, även inom dragracing.
Vi lyckades hålla huvudet kallt och började året med att genomföra utbildningar (CL-kurser) samt
granska behovet av nya funktionärer (starter, domare, distriktsdomare m.fl). Arbetet kommer att
fortsätta under 2022.
Tre digitala träffar, skedde för dragracing SGA:er/utskott. Uppdatering samt nya regler beslutades,
bl.a en ny juniorklass.
Tävlingar utfördes i både Orsa och Söderhamn och juniorprojektet F.U.N.N. medverkade på båda
tävlingarna. I Orsa var det Junior SM-deltävling och i Söderhamn var det Junior SM-final.
Båda arrangörer skötte sig bra och flera tävlande uttryckte en önskan om att ha finalen i Söderhamn
igen i framtiden.
Beslut från Dragracingutskottet om JSM säsong 2022 blev enligt önskan deltävling i Orsa samt final i
Söderhamn.
Yasmine Bengtson
SGA Dragracing

Folkrace
Förord
Jag, Linnea Lindberg tillsattes som ny SGA 2021.
Kommitté består av Linnea Lindberg, Anders Tholander & Mats Myrberg
Utbildningskommitté Annsofie Carlson, Inge Samuelsson, Linnea Lindberg.
Under 2021 genomfördes totalt 14 tävlingar med totalt 1.554 st startande, tycker det är bra gjort
från klubbarna i rådande tider.
Anbud
Antal anbud 2021 landade på 11.878st.
SGA-konferens 2021
I november hölls den årliga SGA-konferensen. Där diskuterades det om vad som skulle bli nytt i
tekniska reglementet som i januari månad offentliggjordes, där några mindre förändringar skett.
Cuper/Serier
Inställda.
Alkotest
Vi har inte haft några alkotester under detta år på grund av pandemin.
Slutord
Folkraceåret 2021 kan snart läggas till handlingarna med både positiva och negativa minnen,
Det har vart högre "standard" på folkracebilarna i år, mer ordning och reda kan man säga.
Min summering av detta år är helt klart på den positiva skalan! Bra stämning i depån och i
tävlingsorganisationer på de tävlingar jag besökt.
Tack för ett bra folkraceår!!
Linnea Lindberg
SGA Folkrace

Radiostyrd bilsport
Ny SGA tillsattes även detta år.
Tyvärr har det inte varit några tävlingar detta år på grund av den rådande pandemi, vilket jag tror är
största anledning. Det har inte heller kunnat hållas några möten med de klubbar som finns i vårat
distrikt, lika så utbildningar. Intresset för utbildningar är tyvärr lågt. Jag tar gärna hjälp av nån klubb
om dom har många som är intresserad av utbildning.
Hoppas att sommaren 2022 kan bjuda på tävlingar på de utebanor vi har i distriktet
Söderhamn, Årsunda och Falun.
Med detta önskar jag att 2022 blir ett mer verksamt år med fler aktiviteter, tävlingar och
utbildningar.
Martin Hedberg
SGA RB

Rally
2021 var tyvärr ännu en säsong hårt präglad av tuffa restriktioner pga pandemin. Fram till
sommaren medgavs inga tillstånd till tävlingar utanför inhägnade områden och publikfritt.
Under senare delen av sommaren lättade situationen lite och så även restriktionerna. Men
då vi lever med en fyramånaders handläggningstid hos Länsstyrelsen så var det inte många
arrangörer som hade möjlighet att genomföra sina hösttävlingar heller enligt plan.
Då ingen av DM-tävlingarna gick att genomföra så var NNBF Rallykommitté i samråd med
Styrelsen ännu en gång tyvärr tvungna att ställa in DM i Rally för andra året i rad.
Vi kan bara beklaga till våra arrangörer som tvingats ställa in tävlingar även under detta år.
Detta är såklart ett kostsamt slag för klubbarna, vi får hoppas att de kan återkomma med
sina fina tävlingar när både väder och hälsoläget i samhället tillåter tävlingar igen.
Vårens SGA-träff genomfördes digitalt. Under året fortsatte de digitala mötena mellan
Rallyutskottet på SBF och alla distriktens SGA:er i rally. Då smittspridningen minskade under
sommaren och in på hösten så gick det att genomföra höstens Bilsportkonferens och ett
fysiskt möte med samtliga distrikt och sportgrenar inbjudna under november. Detta var
väldigt uppskattat av samtliga närvarande då de allra flesta saknat möjligheten att kunna
umgås utanför cyberrymden och fortfarande på ett säkert sätt trots pandemin. En deltävling
i Grus-SM genomfördes i Ludvika och en distriktstävling genomfördes i Ljusdal, båda under
oktober.
Från den första november valdes Benny Cronert in som ledamot i Rallyutskottet på SBF så
jakten på en ny SGA Rally för distriktet har påbörjats.
Av samma anledning som tävlingarna var få så har även kursverksamheten varit på sparlåga
under året, fortsätter pandemin in en bra bit under 2022 så får vi se över möjligheterna att
genomföra kurser och samlingar med Domare och Tekniker digitalt. Ett lysande undantag var
en kurshelg i november för distriktstekniker samt de tekniska chefer som ska jobba på
samtliga sökta tävlingar inom distriktet under 2022.

Denna helg var mycket uppskattad även den och gav en hel både nya idéer som kunskap för
de inblandade. Vi hoppas på att situationen i samhället återigen lättar upp så att vi kan börja
på att träffas igen under året som kommer.
/ NNBF Rallykommitté
Benny Cronert
SGA Rally

Rallycross/Backe
Ännu ett tävlingsår med restriktioner på grund av Covid -19, men lite har det trots allt tävlats
det gångna året i Rallycross/Backe.
Svenska Sprintserien har genomfört sina deltävlingar och då bland annat i Borlänge den
12–13 juni 2021. Sprintserien har även detta år lockat många deltagare. Tävlingarna i
Borlänge och Karlstad har varit publikfria och följt Folkhälsomyndighetens
rekommendationer när det gäller depå och övriga utrymmen.
SM i Backe har det tävlats i under året och 6 av 8 deltävlingar har genomförts i NNBF´s
distrikt. Ljusdals MS, Lima MS och Ludvika MS har då varit arrangörer. Endast Ljusdals
deltävlingar kördes publikfria. Det innebär ett stort ekonomiskt avbräck att arrangera
publikfria tävlingar så en stor eloge till dessa arrangörer.
Det positiva med pandemin har ändå varit att många har hört av sig och velat gå digital
förarutbildning. Jag fick frågan av Rallycrossutskottet i slutet av förra året om jag kunde
tänka mig att hjälpa till med detta och resultatet är att det har gått över förväntan. Det har
under året utbildats dryga 70 förare till antalet och då ingår det ett fåtal Crosskart- och
Folkraceförare.
Nu får vi alla hoppas att 2022 kommer att bli ett ”normalt” tävlingsår och att de som nyligen
tagit en tävlingslicens och köpt eller byggt nya tävlingsfordon kan komma ut på banorna och
för att få känna gemenskapen som finns i tävlingsdepåerna.

SGA Rallycross/Backe
Ann-Mari Bergström

Övriga sportgrenar
I övriga sportgrenar (Bilorientering, Racing, Drifting, Enkel Bilsport, Historisk Bilsport, Karting,
Offroad, Regularity, Crosskart och Virtuell Bilsport) har distriktet liten eller ingen verksamhet,
alternativt att SGA ej inkommit med verksamhetsberättelse.

Säkerhetsrådgivare
Jag kan börja med att konstatera att även under detta, på grund av Covid-19 märkliga, verksamhetsår
2021 har lyckligtvis inga större olyckstillbud inträffat. Dock skadades en besättning lindrigt vid en
olycka på Ludvika MS’s SM-sprint Grus 211002.
Det har trots Pandemin genomförts 27 tävlingar i de olika sportgrenarna under året, varav fem av
dessa endast är besiktningstillfällen för rallybilar, TUSS.
En mycket stor eloge ska riktas till våra arrangörer som trots pandemiläget har lyckats att genomföra
publikfria tävlingar som Covid-säkra arrangemang.
Arbetet för undertecknad som säkerhetsrådgivare har under året präglats av frågor kring förfarandet
att kunna genomföra tävlingar på ett smittsäkert sätt.
Säkerhet måste alltid ställas i främsta ledet och finnas med vid varje planering och genomförande
vare sig det är en träning / prova på / uppvisning eller tävling vi planerar eller genomför!
Säkerhet handlar om att vara väl förberedd på vad som KAN hända, och att då kunna agera på ett
konstruktivt , och inte stå handlingsförlamade NÄR en allvarlig händelse inträffar.
Kom ihåg att säkerhetsrådgivaren finns till för er skull, och hjälper gärna till om ni har funderingar
och/eller frågeställningar.
Urban Jonsson
Säkerhetsrådgivare

Juridiska rådgivare
Årsberättelse Juridiska rådgivare NNBF 2021. Inte heller under detta år har vi haft några problem att
ta hand om.
Nils-Erik ”Nicko” Nilsson

Annsofie Selldén Carlson

RESULTATRAPPORT

BALANSRAPPORT

REVISORERNAS BERÄTTELSE

BUDGETFÖRSLAG 2022

AVSTÄMNING MOT NNBF:S VERKSAMHETSPLAN 2021
Styrelsen
Styrelsen ska upprätthålla det löpande arbetet i distriktet med 10-12 styrelsemöten per år. Mötena
ska varvas med fysiska möten och möten via teams. Arbetet med den nya förbundsstyrelsen
fortsätter. Informera och arbeta för distriktsklubbarnas bästa i den kommande nya
omorganisationen inom SBF. Viktigt att beslutade arbeten ska vara färdiga inom fastställda
tidsramar. Skapa teamanda i vårt gemensamma arbete. Besök på tävlingar och i klubbar under
verksamhetsåret. Fortsatta alkotester vid alla typer av tävlingar under året. SGA och rådgivare
inbjuds efter behov till styrelsemötena. Punktinsatser i sportgrenar och klubbverksamhet. Vi följer
dokumentet Vision 2025.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 14 protokollförda styrelsemöten, pga rådande pandemi
har endast 2st av dessa varit fysiska. Inga alkotester har heller genomförts i distriktets regi pga
detta. Vi har deltagit vid möten med förbundsstyrelsen och fått tycka till om saker under
omorganisationen. Vi har i mångt och mycket hållit oss inom de tidsramar som satts upp för beslut
och genomföranden. Som tidigare har SGA och rådgivare i de allra flesta fall blivit inbjudna till våra
möten, deltagandet har varierat under året. Vi har återinfört informationsbrev till klubbarna som
kommer ut ca 4 ggr/år. Vi har följt dokumentet Vision 2025
Hemsidan
Distriktets officiella kanal är hemsidan. Distriktet har en Facebooksida, dessutom finns sidor för
ungdom, rally och arrangörsklubbar. Sidorna ger länkar och viktig information till klubbar och
medlemmar. Arbete med uppdatering av hemsidan via den tillsatta arbetsgruppen.
Arbetsgruppen har gått igenom hemsidan och uppdaterat dokument och annat. Den är fortsatt vår
officiella kanal, på facebooksidan länkas det till hemsidan så fort något nytt sker.
Ungdom
Under verksamhetsåret 2020 har ungdomsarbetet gått i stå. Vi välkomnar om det finns eldsjälar ute
bland våra klubbar som vill hjälpa till i detta arbete. Förhoppningen ligger hos Sandra Nyström och
hennes projektarbete inom eldsjäl 2.0, att hon kan hjälpa oss få fart på ungdomsverksamheten.
Tyvärr är ungdomsarbetet fortsatt på paus, detta då det inte finns någon eldsjäl som vill driva
arbetet framåt.
Forum
Att arbeta i en förening är för många en krävande uppgift, det är svårt att hålla uppe ”drivet”. Det är
också svårt att få in nya intresserade i föreningsarbetet.
Styrelsen tänker att vi skall förbättra informationsutbytet mellan distriktets klubbar/förtroendevalda.
Nu breddar vi basen så att alla intresserade kan utbyta idéer och gemensamt stärka varandra i
klubbarbetet. Hur det teknisk ska lösas kan vi diskutera, fysiska möten, telefonkonferenser, dator.
Det löser vi gemensamt, huvudsaken är att vi ger oss alla chansen.
Detta arbete har under året gått i stå, dels pga ett ointresse från verksamheterna där ute och dels
pga det rådande läget som försvårar.

NNBF’s egen bilsportgala får klubbarna närmare varandra
Vi hade en vision om att redan 2019 genomföra någon typ av ”gala” där vi skulle samla samtliga
Sportgrenar i distriktet. Under 2020 satte coronan stopp för att utveckla idén. Nu hoppas vi att det
skall vara genomförbart under detta verksamhetsår. Då det tidigare påtalats vid ett flertal tillfällen
att klubbarna önskar ett forum för att skapa ett bättre informationsutbyte mellan varandra så tänker
vi nu att detta får bli ett steg i den riktningen. Distriktet skall TILLSAMMANS med våra klubbar arbeta
fram och genomföra denna gala.
Denna gala har pandemin satt stopp för, vi hopps att det går att genomföra i framtiden.
Fair race
Fair race informationen kommer fortsättningsvis att belysas. Ska alltid vara rent spel inom alla
sportgrenar och i styrelsearbetet på både distrikts-och klubbnivå. Vi trakasserar inte varandra med
ord, handling eller bilder i något sammanhang. Gäller vid såväl fysisk kontakt eller via sociala medier.
Fair-racearbetet fortsätter ständigt, dock har under året inget speciellt belysts i ämnet.
Utbildning/konferenser
SGA, Rådgivare och förtroendevalda går SBF:s CL kurser för att vidare kunna informera till klubbar
och funktionärer. Distriktet ansvarar för att licenskurser A och B i sportgrenarna hålls i samråd med
SGA och domare/tekniker. Behovet av kurser är stort och vi hoppas att kunna lösa kurser under
våren i digitala forum. Ordförande kommer att vara delaktig i telefonkonferenser och möten med
övriga distriktsordföranden. Vara med på SBF:s ordförandekonferens med deltagande från
Förbundsstyrelsen och utskotts/distriktsordföranden.
Förbundet hade en sportgrenskonferens under hösten där alla träffades fysiskt, såväl utvalda ur
styrelser som SGAer. Detta var ett mycket uppskattat event där man fick möjlighet att bredda sin
kunskapsbank samtidigt som man fick knyta många nya kontakter såväl inom sin egen sportgren
som utanför. Distriktsordförandegruppen lades under början på året ned pga en del osämja. Denna
har nu återuppstått i en lite annorlunda form, men arbetet fortsätter där ordföranden är den som
deltar.
Säkerhet/miljö
Säkerhetsarbetet och miljöarbetet fortsätter efter givna direktiv – med fortlöpande certifiering av
klubbarna.
Arbetet fortsätter och miljöcertifieringen har äntligen kommit igång tillfredsställande.
Distriktsfunktionärer
Arbetet med att intressera flera att bli distriktsfunktionärer som domare, tekniker och
banobservatörer fortsätter för att säkerställa framtidens funktionärer.
Detta arbete har under året resulterat i att flera nya personer visat intresse och påbörjat sin
utbildning mot både domare och racekontroller.

VERKSAMHETSPLAN 2022
Styrelsen
Styrelsen ska upprätthålla det löpande arbetet i distriktet med 10-12 styrelsemöten per år. Mötena
ska varvas med fysiska möten och möten via teams. Arbetet med dialog med förbundsstyrelsen
fortsätter. Informera och arbeta för distriktsklubbarnas bästa i alla avseenden. Viktigt att beslutade
arbeten ska vara färdiga inom fastställda tidsramar. Skapa teamanda i vårt gemensamma arbete.
Besök på tävlingar och i klubbar under verksamhetsåret. Fortsatta alkotester vid alla typer av
tävlingar under året. SGA och rådgivare inbjuds efter behov till styrelsemötena. Punktinsatser i
sportgrenar och klubbverksamhet. Vi följer dokumentet Vision 2025.
Hemsidan
Distriktets officiella kanal är hemsidan. Distriktet har en Facebooksida, dessutom finns sidor för
ungdom, rally, folkrace och arrangörsklubbar. Sidorna ger länkar och viktig information till klubbar
och medlemmar. Arbete med uppdatering av hemsidan fortsätter. Ny hemsida behöver under året
arbetas fram då idrottonline kommer upphöra.
Ungdom
Under verksamhetsåret 2021 har ungdomsarbetet fortsatt gått i stå. Vi välkomnar om det finns
eldsjälar ute bland våra klubbar som vill hjälpa till i detta arbete.
Forum
Att arbeta i en förening är för många en krävande uppgift, det är svårt att hålla uppe ”drivet”. Det är
också svårt att få in nya intresserade i föreningsarbetet. Styrelsen tänker att vi skall förbättra
informationsutbytet mellan distriktets klubbar/förtroendevalda. Nu breddar vi basen så att alla
intresserade kan utbyta idéer och gemensamt stärka varandra i klubbarbetet. Hur det teknisk ska
lösas kan vi diskutera, fysiska möten, telefonkonferenser, dator. Det löser vi gemensamt, huvudsaken
är att vi ger oss alla chansen. Denna punkt tar vi med oss från 2021 och jobbar vidare med,
förhoppningen är att vi skall kunna träffas fysiskt för uppstartsmöten.
NNBF’s egen bilsportgala får klubbarna närmare varandra
Vi hade en vision om att redan 2019 genomföra någon typ av ”gala” där vi skulle samla samtliga
Sportgrenar i distriktet. Under 2020 och 2021 satte coronan stopp för att utveckla idén. Nu hoppas vi
att det skall vara genomförbart under detta verksamhetsår. Då det tidigare påtalats vid ett flertal
tillfällen att klubbarna önskar ett forum för att skapa ett bättre informationsutbyte mellan varandra
så tänker vi nu att detta får bli ett steg i den riktningen. Distriktet skall TILLSAMMANS med våra
klubbar arbeta fram och genomföra denna gala
Fair race
Fair race informationen kommer fortsättningsvis att belysas. Ska alltid vara rent spel inom alla
sportgrenar och i styrelsearbetet på både distrikts-och klubbnivå. Vi trakasserar inte varandra med
ord, handling eller bilder i något sammanhang. Gäller vid såväl fysisk kontakt eller via sociala medier.
Utbildning/konferenser
SGA, Rådgivare och förtroendevalda går SBF:s CL kurser för att vidare kunna informera till klubbar
och funktionärer. Distriktet ansvarar för att licenskurser A och B i sportgrenarna hålls i samråd med
SGA och domare/tekniker. Behovet av kurser är stort och vi hoppas att kunna lösa kurser under
våren i digitala forum alt fysiska. Ordförande kommer att vara delaktig i telefonkonferenser och
möten med övriga distriktsordföranden. Vara med på SBF:s ordförandekonferens med deltagande
från Förbundsstyrelsen och utskotts/distriktsordföranden.

Säkerhet/miljö
Säkerhetsarbetet och miljöarbetet fortsätter efter givna direktiv – med fortlöpande certifiering av
klubbarna.
Distriktsfunktionärer
Arbetet med att intressera flera att bli distriktsfunktionärer som domare, tekniker och
banobservatörer fortsätter för att säkerställa framtidens funktionärer.

