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Årsmötet för verksamhetsåret 2016 har ägt rum i Gävle och nu påbörjas ett nytt verksamhetsår
med nya utmaningar.
Ny ledamot i styrelsen är Leif ”Putte” Gilberg, Gestrike RT – vi hälsar Leif välkommen till distriktsarbetet och hoppas att han kommer att trivas.
Mötet hade många bra diskussioner så som det ska vara i en demokratisk anda. Motionerna till
förbundsmötet gicks igenom och behandlades.
På hemsidan finner ni alla förtroendevalda och kontaktuppgifter till dessa. Hör gärna av er om ni
undrar över något eller om ni har förslag till styrelsen,
Valberedningens sammansättning för kommande år är Leif Järpen Andersson som ordförande.
Nyvalda till valberedningen är Göran Hådell och Anna Ekehov. Vi önskar gruppen lycka till i arbetet
med att finna personer som vill arbeta för distriktet.
Hemsidan kommer att uppdateras med nya kontaktpersoner till sportgrensansvariga och rådgivare.
Ungdomar upp till 25 år
Vid årets sista styrelsemöte beslutades att ungdomar upp till 25 år i distriktets klubbar – kan efter
nyår gå kurser utan kostnad. Detta gäller för utbildning i tävlingsledning och tekniker steg 3-4,
tanken är att locka unga till att bli licensierade och ingå i tävlingsorganisationer.
Vi behöver många unga personer som kan föra klubbarna vidare och genomföra
tävlingsarrangemang i framtiden.
En stor eloge
till er tävlingsarrangörer som kämpar på med att ”försöka” få till tävlingar i dessa eländiga vintrar.
Ni lägger ner energi, kraft och pengar på att få till arrangemang – med dessa vintrar är det ett
vågspel om man kan genomföra tävlingarna. Det är inte roligt att behöva gå back för att väderleken
och deltagarantalet sviktar. Hoppas att resten av året kan ge er positiva tankar inför kommande
tävlingar och att ”kassaflödet rinner in” till klubbarna.
Stort grattis till er i Lima MS som har det största arrangemanget i distriktet med fina vintervägar,
mycket snö i naturen och ett startfält med över 200 deltagare.

Kurser
Folkrace, funktionärskurs för tävlingsledning och tekniker steg 3-4 är planerad att hållas den 9 april
2017 i Gävle.
Inbjudan och anmälan finns på hemsidan – se till att anmäla er i tid.
Dessutom jobbar vi på att, under våren, få till stånd en pedagogikkurs för dig som vill bli eller är
utbildare idag.
Ungdomsgruppen
Ungdomsgruppen har haft en träff i Järbo med Pär Swedh som föreläsare. Då det var under
sportlovet så kunde inte alla ungdomarna vara med, men vi siktar på en repris, då dom som var
med tyckte att det var väldigt intressant! Pär pratade om allt mellan personlig utveckling och bilens
inställningar. Vi siktar på fler träffar under våren med bla körövningar och körträning, föreläsning i
marknadsföring och sponsring, något studiebesök tänkte vi också försöka hinna med
Banlicenser och Miljöcertifieringar
finns nu uppdaterade på hemsidan, det är varje arrangörs skyldighet att själv kontrollera att det
finns en gällande banlicens och en gällande miljöcertifiering när tävlingen skall arrangeras.
Beträffande miljöcertifiering så har SBF:s miljökommitté som riktmärke att certifieringsansökan
skall vara inlämnad senast en månad före tävlingsarrangemanget. Och då gäller det att det är rätt
ifyllt formulär som levereras. Vart skickas ansökan? Jo till vår miljösamordnare, adress finner du
NNBF:s hemsida.
När det gäller banlicensen så kanske man skall ha samma tanke för att undvika hastverk vid
framställning av banlicensen. Även vår banbesiktare har ett privatliv och kan kanske inte sätta
sig i bilen och dra på en gång till ett objekt för uppdatering och kontroll av utgången licens.
Något tävlingstillstånd kommer ej att utfärdas vid avsaknande av ovanstående handlingar.

Styrelsen önskar er alla en riktigt härlig vår

Nästa nyhetsbrev Nr: 33 utkommer i juni 2017, vill du/föreningen publicera något som händer hos er så Maila
till info@nnbf.se. Har Du/Ni bilder från arrangemang/tävlingar skicka in till webbmaster@nnbf.se och berätta vad
bilderna kommer ifrån så kan webbmastern publicera dem på webbplatsen, vissa bilder kanske passar bra för
att ligga på vår första sida.
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