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Förbundsmöteshelg 14-15 april 2018
Lördagen var informativ och givande. Söndagen inleddes med inspirationsföreläsning för att
sedan övergå till det formella mötet med Björn Eriksson som mötesordförande för 14:e
gången. Lars Pettersson valdes till ny ordförande och Örjan Eriksson och Anna Elgtorp till
nya ledamöter i förbundsstyrelsen. Den nya styrelsen har redan haft en strategihelg och vi
kan säkerligen inom en snar framtid se den nya tongången i förbundet.
Örjan Eriksson kommer att vara kontaktperson från styrelsen till distriktet. Örjan besökte oss
och var med på styrelsemötet den 14 juni på ”Kyrkberget” i Gestrikes klubblokaler.
Anna Nordkvist
Svensk Bilsports nya generalsekreterare var på besök i distriktet i början av maj.
Vi träffades i Falun på Dalarnas idrottsförbunds nya lokaler. Vi kunde presentera Peter
Berglund (Dif) och Karin Boström (Sisu) för henne och genast fanns det gemensamma
tankar och framtidplaner för kommande bra arbeten. Ett bra initiativ av Anna att besöka alla
distrikt för att känna av hur arbetet fungerar i olika delar av förbundet.
Sommarbrev från Anna Nordkvist och Lars Pettersson har sänts till bl.a. alla klubbar – läs
det och följ med i omstrukturering och nya tankar om arbete i Svensk Bilsport.
Vision 2020
här måste takten ökas om de uppsatta målen ska införlivas. Flera medlemmar och flera
licensierade till klubbarna och förbundet. Alla klubbar ska vara miljöcertifierade och
distriktet kommer under hösten att göra olika projekt som ni ser nedan;
FM rally tävlingar under hösten har blivit klart i dagarna. Den 1 september i Eskilstuna och
den 15:e september i Hofors. Tommy kommer att uppdatera reglemente och hemsidan.

Lokstöd och idrottslyftet
Gör nya projekt och sök pengar via idrottslyftet till klubbarna – dra igång en satsning och
med ungdomsaktiviteter som kan ge klubben lokstödspengar och nya medlemmar.
Kontakta Annika Wickström i styrelsen om du vill ha stöd eller hjälp.
Funktionär och förarkurser
är på gång att genomföras i distriktet. Det har framkommit att klubbarna inte alltid kan
genomföra kurser, därför kommer distriktet med sportgrensansvariga och utsedda
utbildare att satsa på att utbilda även till C licenser. Säkerhet ligger högt på vår lista och vi
hoppas att kunna göra en LABC kurs till funktionärer och förare.
Påminner om:
Transportstyrelsens uppdaterade författning för tävling eller uppvisning på väg.
Ansökningstiden har ändrats från tidigare två månader till fyra månader innan
tävlingen/uppvisningen.
Samma ansökningstid gäller även om tävlingen/uppvisningen körs i flera län och
Ansökan lämnas som tidigare till den Länsstyrelse där tävlingen/uppvisningen
startat. Ny ansökningsblankett kommer att finnas på SBFs hemsida i tid för att kunna
användas under augusti.
Miljö
Flera klubbar/föreningar är utan certifiering eller att de håller på att gå ut.
Gör en extra koll så att inte datumet har gått ut.
Har du/ni frågor maila miljo@nnbf.se eller ring till Jeanette.
Styrelsen och sportgrensansvariga finns till för er klubbar, funktionärer och aktiva.
Har ni frågor och tankar, kontakta oss – vi finns som stöd och hjälp till er – det är vårt uppdrag.

En riktigt trevlig och skön sommar tillönskas er alla.
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