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Styrelsens Nyhetsbrev, september 2021
Vill ”varna” för att detta kommer bli ett långt brev men jag hoppas ni tar er tiden att läsa igenom hela
och dela med er av det som är aktuellt vidare inom eran klubb.
Även om pandemin är långt ifrån över så börjar Sverige sakta men säkert återgå till någon form av
nytt normalläge, i samband med det så känner vi att det är dags att ta ett omtag i distriktet och
fortsätta vårt arbete framåt.
Under söndagen v.37 träffades styrelsen på Scandic Väst i Gävle för ett första fysiskt möte sedan
årsmötet (då vi faktiskt befann oss på samma plats). Vi fick äntligen träffa vår ”nya” styrelsemedlem
Linda och vi fick även besök av vår representant Maria ifrån förbundsstyrelsen. Maria var med och
lyssnade, stöttade och kom med bra inputs för att hjälpa oss framåt i arbetet, samtidigt som hon fick
med sig lite tankar och funderingar att diskutera vidare med sina kollegor i förbundet.
Vi pratade mycket om kommunikation i olika former, hur man hanterar kritik, löser konflikter, skapar
engagemang och når ut till rätt personer. Punkten med sociala medier blev väldigt aktuell då man
återigen som distriktsfunktionär råkat ut för negativa påhopp via sociala medier efter en tävling. Vi
delade, för vilken gång i ordningen vet jag inte, vårt dokument ”vi måste tänka efter”.
Vi måste verkligen ta oss en rejäl fundering över hur vi ska bete oss före under och efter tävling. Alla
människor som arbetar på en tävling är människor som gör det ideellt, man avsätter sin egen fritid,
utan betalt (eller för vissa uppdrag en symbolisk summa), för att andra människor (som man
dessutom oftast inte känner) ska få utöva sitt fritidsintresse. Hur fint är inte det? Ska dessa
människor då ständigt få ta emot kritik, trots att du får möjligheten att göra det du gillar mest av allt?
Det känns inte rättvist! Tänk efter en gång till, hylla våra arrangörer och funktionärer! Självklart kan
det vara befogat med kritik ibland, men tänk på hur du framför kritiken, göm dig inte bakom ett
inlägg på facebook eller en story på snapchat. Har du inte stake nog att ta det öga mot öga med den
det berör, då kanske du ska fundera om du behöver yttra dig alls?
Uppdatering miljöintyg
Kom ihåg att se över era miljöintyg i klubbarna, utan ett giltigt miljöintyg blir det svårt att få
tävlingstillstånd. En uppdaterad lista över klubbarna och deras intyg finns på NNBF´s hemsida under
miljö. Det är tämligen enkelt att söka miljöintyg och vår miljöansvarige Jan-Olov ”Nypan” Nyman
hjälper dig gladeligen med råd och stöd i hur du fyller i ansökan. Kontaktuppgifter till honom finns
under ”Kontakt-Rådgivare och andra” på hemsidan.
Årsavgift 2022
Tiden springer fram och det börjar återigen bli dags att betala årsavgiften för nästa år. Fakturor
kommer att skickas ut i slutet av oktober via mail. Var vänliga och se till att vi har rätt mailadress till
er klubb. En obetald avgift innebär att ni inte kommer kunna få något tävlingstillstånd.

Distriksfunktionärer
Vi har belyst problemet med att ha uppdaterade listor på våra distriktsfunktionärer och har startat
upp ett arbete där vi i första hand skall inventera våra domare i samtliga sportgrenar. Vet du med dig
att du står med på en lista men inte vill finnas kvar, eller att du saknas någonstans så hör gärna av dig
till oss. Info@nnbf.se funkar i alla avseenden.
Du kanske känner att du vill bli distriktsfunktionär? Vi är i ständigt behov av att rekrytera inom detta
område så tveka inte med att höra av dig till oss och berätta mer om vad just du vill göra och vad du
önskar ha hjälp med för att nå dit.
Inom folkrace har vi haft lite svårt med SGA, men sedan en tid tillbaka så har vi en ny SGA som heter
Linnea Lindberg. En tjej med ett stort intresse och vilja att lära men inte så lång erfarenhet inom
sporten, men alla var vi barn i början och hon svarar på era frågor efter bästa förmåga, och har hon
inte ett svar direkt så kommer hon att ta reda på det och återkomma.
Tyvärr har vår trogna distriktstekniker inom folkrace Mats Jonsson fått lov att avsäga sig sitt uppdrag
och vi tackar det allra ödmjukast för den tiden han lagt ner på vårt distrikt under alla år.
From 2 oktober välkomnar vi istället en ny distriktstekniker vid namn Anders Tholander,
kontaktuppgifter till honom finns på hemsidan så snart som möjligt.
Det finns vakanta platser som SGA inom Enkel Bilsport och Offroad, så vet du nån som skulle passa,
tveka inte på att tipsa oss!
Månadsmöte med förbundet
Förbundsstyrelsen har verkligen tagit ett stort kliv framåt vad det kommer till kommunikation. Den
första tisdagen varje månad har vi (distrikten tillsammans med förbundet) teamsmöte, där de delar
med sig av vad som händer och sker inom förbundet, ställer frågor och hämtar in åsikter. De har även
varit väldigt duktiga på att regelbundet informera allmänt på sin hemsida genom bland annat Annas
brev osv. Se till att regelbundet surfa in på SBF.se och läs de senaste som händer inom bilsporten.
Slutord
Som vi nämnde tidigare så träffades styrelsen på en fysisk arbetsdag under helgen som var. Vi
kommer lägga mera fokus på kommunikation och har en ambition om att vi ska kunna samla
klubbarna för regelbundna informationsträffar via teams. Vi kommer även försöka komma ut med ett
informationsbrev efter varje styrelsemöte, vilket sker en gång per månad.
Nästa styrelsemöte kommer ske 18/10 kl 19, via teams. Väldigt sällan stänger vi ute någon från våra
möten, så tveka inte att höra av dig om du känner att du har något viktigt att ta upp så löser vi det.
Kom ihåg att vi finns till för att hjälpa och stötta er klubbar, men ansvaret för kommunikation ligger
inte enbart på oss, den kan ske åt båda hållen.
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