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Evelina Olofsson och Paulin Bergqvist två begåvade rallytjejer som fick
mottaga fyra medaljer var under kvällen.

Prisutdelning i Sandvikens Folkets Hus .
Den 15 november 2014 genomfördes FM prisutdelning för Karting, Rallycross, Rallycross
backe. Samtidigt delades medaljer ut i X-cupen och Öppna Dalaserien i Folkrace.
Vid prisutdelningen och middagen närvarade 80 personer som avnjöt en god middag.
Moderator och prisutdelare var Andreas Engberg. Sandvikens Motorklubb var värd för
dagen och Kalle Andersson inledde med att presentera klubben och kommande rally SM
tävling 2015.
Jan-Olov Nyman ”Nypan” informerade om försäkringar/säkerhet och Niclas Alfredsson
hade satt samman ett fint bildspel av sina bilder.
Tyvärr kunde inte dagens sportgrensinformation genomföras på grund av bara att ett fåtal
hade anmält sig till sportgrensträffarna och till ordförande/ungdomsträffen.
Tack till er alla medverkande och MSD gruppen för ert arbete inför dagen och till Folkets
Hus i Sandviken för den välsmakande middagen.

Hemsidans nya utformning.
Distriktet kommer att byta hemsida till Idrott online innan nyåret. Adressen blir densamma
men nu med ett helt annat utförande och lite annorlunda upplägg.
Glentons kommer fortfarnade att lämna rabatt med 15 % till distriktets klubbar och Mysak
Blomqvist som hjälpt distriktet med att lägga upp och flytta dokument till Idrott online
kommer att ge rabatt med 30 % på timpriset till de klubbar som vill anlita honom med
uppbyggnad av nya hemsidor.
Årsmöte 2015.
Distriktets kommande årsmöte kommer att genomföras den 22 februari 2015 i Bollnäs
på Scandic med början klockan 13.30. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda
senast 10 januari 2015. Sedvanliga handingar kommer att skickas ut till klubbarna.
Miljöcertifiering.
Arbetet fortsätter med att få alla klubbar i distriktet miljöcertifierade.
Påminnelser har gått ut till de klubbar vars miljöcertifikat har eller börjat gå ut. Viktigt att
ansöka i tid om ny certifiering så inte era tävlingar fryser inne på grund av att miljörevision
inte kommit in i tid. En ny egenkontrollspärm har framtagits av miljökommittérna i SBF och
Swemo. Den kommer att finnas på SBF:s hemsida och på NNBF:s hemsida.
Spara tävlingshandlingar,
I 2015 års gemensamma regler har ett tillägg gjorts i G 4 Tävlingskalender 6:e stycket.
Det handlar om att spara tävlingshandlingar.
Gå in på sbf.se läs Gemensamma regler. Studera vad som tillkommit.
Kursrapporter
Om du har kursrapporter från 2014 liggande så önskar jag få in dem senast 7 januari 2015.
Tycker du att det är krångligt att skriva in i dokumentet på hemsidan så går bra att skicka
uppgifterna (vilken utbildning som hållits och när, kursledare samt namn, klubb och
personnummer på deltagarna) i ett vanligt mail till utbildning@nnbf.se.
Hälsningar Åsa Malkusson, Utbildningssamordnare.
Valberedning.
Valberedningens arbete pågår hela året med intensifieras 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 se kontaktlista på hemsidan.

En riktigt God Jul och Gott Nytt År tillönskas alla från styrelsen i Nedre Norra.

Nästa nyhetsbrev Nr: 24 utkommer i mars 2015, vill du/föreningen publicera något som händer
eller har bilder från arrangemang/tävlingar skicka till urbanlarsson54@gmail.com
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:
malkusson@hotmail.com

