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Årsmötet i Gävle.
Klubbarnas uppslutning på årsmötet var mycket mindre än vad som önskats. Flera ungdomar
var med på mötet och det var upplyftande.
Bo Klingh och Sune Rundborg har nu valt att lämna styrelsearbetet – vi tackar er för allt arbete
som ni genom åren har lagt ner på distriktet.
Årets förare utsågs, Emil Bergkvist från Torsåker. Emil har under en kort tid visat vilken talang
han är inom rallysporten och under det här året kommer han att även tävla i Tyskland. Vi önskar
Emil lycka till i sin nya Opel som han kommer att ratta i dessa tävlingar.
SBF:s representant,
Pierre Ellison informerade om de olika frågor förbundet arbetar med som
ungdomsintegreringsprojekt, ljud och miljö, SBF Play den nya grafiska profilen samt licenserna där
engångslicensen har blivit en succé.
I framtiden kommer BS Online att länka till Idrott Online och utbildningsmodulen.

Nya ledamöter och SGA.
Nya i styrelsen är Lennart Elfström, Torsåker och Urban Larsson, Bollnäs.

Valberedningens nya medlem är Stefan Hedström som ersätter Pär Sveed.
Ny sportgrensansvarig i rallycross/backe är Ann-Marie Bergström tillsammans
med teknikern Hans-Åke Flink.

Karting har fått en ny sammansättning, André Hagberg SGA, Jimmy Gunnarsson och teknikern
Jan Nozlin bildar nu tillsammans kartingkommitten.
Hemsidan.
På hemsidan finner ni kontaktuppgifter till distriktets alla funktionärer – har ni frågor eller ideér
kontakta oss, vi finns till och arbetar för er medlemmar i klubbarna.
Träningstillstånd.
En handling att söka träningstillstånd på har tagits fram. Den kommer att sändas ut till de som
tidigare varit ansvariga för klubbarnas träningsverksamhet. Bifogat finns en handledning hur det
skall gå till fortsättningsvis då träningstillstånd söks.
Övriga som ej tidigare arrangerat träningar söker kontakt med NNBF:s tillståndshandläggare för
att få sig tillsänt motsvarande handlingar.
Folkrace och anmälanonline:
NNBF ingår tillsammans med Smålands BF i ett försök med dolda anmälningslistor, mer info finns
på hemsidan. Dessutom är anmälanoline uppdaterad med en del nya funktioner som t.ex att en
förare kan avanmäla sig själv innan anmälningstidens utgång.
Kurser och Ledarskapsutbildning.
Folkrace, tävlingsledning 6 april 2014 i Gävle.
Folkrace, tekniker 26 april 2014 i Gävle.
Banbesiktare FR-utskottet, 26-27 april i Gävle.
På hemsidan finner du inbjudningar till kurserna och ni anmäler er via online.
Har ni kurser på klubbarna – redovisa det via online på hemsidan till Åsa vår
utbildningssamordnare. Åsa rapporterar vid årets slut vidare till våra distriktsidrottsförbund, vilket i
slutändan ger pengar till motorsporten.
Miljöcertifiering.
Påminner er att kontrollera klubbens miljödiplom – flera klubbar har datum som kommer att utgå
under 2014. Förnya er certifiering i tid så att det inte drabbar tävlingtillstånden för era tävlingar.

Glada deltagare: revisor Pereric Bergström, valberedningen Eric Nordengren och Leif Andersson.

Valberening.
Valberedningens arbete pågår hela året med intenfiers under hösten och fram till årsmötet.
Med en namnbank skulle deras arbete gå mycket lättare. Maila förslag på personer och namn
som skulle kunna tänka sig ett uppdrag i styrelse eller SGA till valberedning@nnbf.se.
Nästa nyhetsbrev Nr: 21 utkommer i juni 2014, 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.
Med Din e-postadress kan Du få nyhetsbreven direkt hem i Din dator. Anmälan kan ske till: sekreterare@nnbf.se

