www.nnbf.se

NYHETSBREV
Nr 24 Mars 2015

Årsmötet 2015.
Den 22 februari hölls årsmötet denna gång i Bollnäs. Deltagandet var som vanligt, dvs det
finns plats för fler. Här har vi möjlighet att påverka distriktets verksamhet och vilka
personer som skall representera oss. Önskvärt med högre deltagareantal. Före mötet
informerade Maggan Snell från SISU om de möjligheter vi har att utbilda oss med deras
hjälp. Själva årsmötes förhandlingarna gick smidigt under kommunalrådet i Bollnäs Marie
Centervalls ledning, inga förändringar av förtroendevalda. Protokoll kommer senare.

Hemsidan.
Den nya hemsidan har sedan den publicerades börjat få en riktigt bra framtoning av
distriktets alla informationsdelar. Sidan uppdateras fortlöpande med information för att
tillgodose klubbar och medlemmar.

Kurser.
Under våren kommer kurser att anordnas i folkrace, teknikerkurs i rally samt en
uppdateringskurs för utbildare i pedagogik.
Folkrace, tävlingsledning den 12 april i Mora.
Teknikerkurs i rally den 18 april i Gävle.
Pedagogik den 26 april i Siljansnäs.
Inbjudan och anmälan till ovanstående kurser finns att tillgå via hemsidan www.nnbf.se
under Utbildning.

Nya Sportgrensavsvariga.
Redan i mitten av januari utsåg styrelsen Kurt Ljungqvist till SGA i dragracing samt
Tommy Vestlund till SGA i Rally.
Ny säkerhetsrådgivare.
Benny Persson är utsedd till ny säkerhetsrådgivare som skall arbeta parallellt med
Mats Graaf under 2015. Benny ersätter Urban Jonsson som har valt att avstå detta uppdrag.
Distriktstekniker i Folkrace.
Jan Ingesson har vid senaste styrelsemötet utsetts till ny distriktstekniker i Folkrace.
.
Vi välkomnar Tommy, Kurt, Benny och Jan som distriktsfunktionärer.
Miljöcertifiering.
Ordföranden Eva Eriksson har med många påminnelser försökt förmå klubbarna att
ordna med certifiering av klubbarnas verksamheter. Konsekvensen för de ej godkända
klubbarna blir tyvärr att de inte får tävlingstillstånd.

En riktigt GLAD och Trevlig PÅSK tillönskas er alla.

Nästa nyhetsbrev Nr: 26 utkommer i juni 2015, vill du/föreningen publicera något som händer
eller har bilder från arrangemang/tävlingar skicka till webmaster@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

