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Ansvarig utgivare Eva Eriksson

Bertil Eek, Dalarnas Idrottsförbund pratade om föreningsrätt.

Årsmötet i Gävle – inbjudna till dagen var Kjell Persson och
Rolf Arléus som var med vid bildandet av NNBF, Kjell som
ordförande och Rolf som sekreterare och kassör.
På förmiddagen gästade oss Bertil Eek från Dalarnas Idrottsförbund
som informerade om föreningsrätt – ett mycket uppskattat inslag av
deltagarna.
Pierre Elisson, SBF:s representant och distriktets kontaktperson sammanfattade jubileumsåret och informerade om kommande året
inom Bilsportförbundet.
Inbjuden till årsmötet var även Josefin Lundin som är ordförande i
SBF:s ungdomsgrupp.
Vi vet vidden av att få in nya unga till bilsporten, detta för att föra och leda bilsporten i framtiden.
Nyvald ledamot till styrelsen är Conny Leino, Forsbacka., som även blir ny samordnare för våra
domare och tekniker kontrollanter.
Valberedningen får en ny sammansättning med Pär Swedh, Hudiksvall, Erik Nordengren, Falun och
Leif "Järpen" Andersson, Valbo.

Nysatsning på Ungdomsgrupp.
Distriktet har haft en adjungerad ungdom med i styrelsen sedan många år till tillbaka – men nu
kommer vi att utöka med ytterligare personer för att få igång en grupp som kommer att inrikta sig
på bilsportsungdomen i distriktet. Det kommer att bli ett spännande projekt framöver att få följa
ungdomarnas idéer, tankar och arbete.

NNBF:s jubileumsår 2012.
Distriktet bildades den 14 november 1972 vid ett möte i Edsbyn.
2012 firar vi de 40 åren och med det kommer också planerade saker
att hända.

Som tidigare meddelats kommer 40 % att lämnas på tillståndsavgiften som inkommit i rätt tid.
Ytterligare finns en kalender för jubileumstävlingar i distriktet, indelad med bilsportgrenar och
platser. Arrangerade klubbar har fått meddelande att tävlingen ingår i kalendern. Plaketter kommer
att delas ut till 1-2-3 i varje klass vid jubileumstävlingarna.
På www.nnbf.se under "40 års jubileum NNBF" och "Jubileumstävlingar" kan man läsa vilka
tävlingar som ingår i jubileumstävlingarna. Dan Anderssons Minne och Gästrikekannan har redan
haft sina tävlingar.
Rally SM i Sandviken var distriktet på plats och
visade upp sig med förstärkning från Ludvika MS
som hade sin virtuella utrustning med sig. Det var
många som provade på att köra rally inne i
entréhallen till Göranssons Arena.

Bilden ovan, Tomas "Lången" Pettersson Ludvika MS i
träning för rally SM i Sandviken.

Hör av er till styrelsen, SGA och rådgivare om ni vill ha besök av oss eller om vi kan "stötta" Er
på något annat sätt.

Miljöcertifiering.
Kontrollera era tidigare miljöcertifikat när de går ut och se till att komma in med ny ansökan till
Bengt Jonsson som är distriktets miljörådgivare.
Många klubbar har certifierat sig till årets slut men vi har många klubbar som certifieringstiden går
ut nu i vår. Nya regler gäller sedan nyår att inga tävlingstillstånd ges utan gällande certifiering.
Har ni frågor eller problem med ansökan – kontakta Bengt så att ni undviker att komma i
tidsbrist inför era tävlingar.

Utbildningar, kommer att vara under våren – kolla med jämna mellanrum distriktets hemsida för
att få information. Anmäl er till kurser för att stärka era kunskaper och för att kunna vara uppdaterad
av nya regler. Kom ihåg att skriva upp era meriter vid tävlingar så att du/ni har dem kvar då det är
dags att uppgradera licensen.
Distriktets sportgrensansvariga och rådgivare kommer under våren att ha träffar med
central ledarutbildning arrangerade av SBF i Arlanda Stad.

Skicka in bilder till vår webbmaster- han blir så glad när det kommer bilder från er som han

kan lägga ut

på hemsidan.

Nästa nyhetsbrev

utkommer i juni, vill du/föreningen publicera något som händer hos er så maila till

ordforande@nnbf.se

Anmäl Din e-postadress och få nyhetsbrev.
Känner du någon som vill ha nyhetsbreven, anmälan kan ske till sekreterare@nnbf.se

