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Efter en härlig sommar kommer nu hösten

Motorsportdagen MSD Sandvikens Folkets Hus .
Lördag den 15 november 2014, från klockan 12.00.
Vår förhoppning är att klubbrepresentanter, förare och funktionärer kommer att närvara
under dagen.
Dagen börjar med lunch och sedan samling i teatern. Sportgrensinformation med inbjudna
utskottsrepresentanter finns för att svara på frågor och ge information. Ordförande och
ungdomar samlas för att diskutera klubbfrågor och hur vi kan gå framåt i arbetet med att få
ungdomar med i organisationen.
Senare på eftermiddagen kommer gemensam FM-prisutdelning för alla sportgrenar att ske
och avslutads med middag. Glädjande är att våra folkraceförare även kommer att deltaga
och ta emot medaljer i Dalacupen och X-cupen.
Sportgrensansvariga bjuder in ”sina pristagare” till dagen/kvällen.
En subvention på deltagarkostnaden kommer att utgå till de klubbar som deltager. Detta för
att få representation från klubbarna – viktigt med kommunikation mellan klubbarna och
distriktet.
Håll koll på hemsidan och efter mail till klubben och gör er anmälan i god tid.

Miljöcertifiering.
Arbetet fortsätter med att få alla klubbar i distriktet miljöcertifierade.
Visst resultat har getts men än återstår det 7 klubbar som inte är certifierade. Dessa har fått
påminnelser och nu återstår det att ta kontakt via telefon.
Mail har utgått och kommer att skickas till klubbar där det är dags att göra en ny miljörevison
så att inte tävlingstillstånd nekas till tävling.
CL för distriktets SGA – gör din röst hörd via dem.
Sportgrensansvariga kommer i mitten av oktober att närvara vid de sedvanliga höstträffarna
med utskott och SGA från hela landet.
För att aktuella frågor ska kunna framföras från distriktet uppmanar våra SGA att ni
kontaktar dem via mail eller telefon för att just framföra din fråga eller förslag till
förbättringar inom din sportgren.
Kontaktuppgifter finner du på NNBF:s hemsida – kontakta i god tid så att frågorna kommer
med till höstträffen.
Uppklassning av licens till A
Kom ihåg att skicka in din ansökan med meriter till Conny Leino som sköter uppklassningen.
När ni skickar direkt till SBF så tar det längre tid för er att få licensen. Ansökningarna
kommer från SBF till distriktet för ett godkännande och sedan ska de skickas tillbaka till
SBF.
Tävlingsrapporter
Tävlingar i distriktet ska efter avslutad tävling mailas eller skickas via brev till
tillstådshandläggaren
i distriktet. Tävlingsrapporterna mailar du till tillstand@nnbf.se eller med brev till Åke
Andrsson, Rattvägen 12, 771 42 Ludvika - senast tre dagar efter tävlingen. Påminner om
detta då det förekommer att tävlingsrapporter skickas till SBF – vilket medför extra arbete
för kansliet.
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: 23 utkommer i december 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

