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Prova på dagar i klubbarna.
Nutid och framtiden i våra klubbar behöver sträkas med nya funktionärer till kommande
tävlingsorganistioner och styrelser. Förarna ökar men inte funktionärsstaberna.
Det gäller att vi försöker få ungdomar och även äldre att engagera sig i klubbarna –
som det ser ut nu har de flesta klubbar samma problem att rekrytera till klubbarbetet.
Vi hoppas att det ligger i alla klubbars intresse att arrangera en prova på dag – där man kan
få prova olika saker som finns i klubben. Detta med förhoppning att inspirera till genemskapen
i motorsporten.

Ungdomsgrupp och adjungerad ungdom.
Styrelsen söker efter ungdomar som vill vara med i ungdomsgruppen och en ungdom som
vill vara med och lära i styrelsen. I november kommer SBF:s ungdomsgrupp att anordna en
träff för landets alla ungdomsgrupper. Ta kontakt med Urban Larsson i styrelsen om du/ni
har någon ungdom som vill vara med. Ungdomsgruppen kan ordna med olika aktiviteter för
de som ingår i gruppen och för de som vill ta/ha funktionärslicenser ordnar vi d tillsammans
med klubbar och utbildare.

Idrottonline.
Viktigt att alla klubbar tar kontakt med sin SISU konsulent som hjälper er igång med
idrottonline. Klubbens medlemmar ska läggas in och sedan kommer licenscierade
medlemmar att få sina licenser liggandes på sidan. Tävlingar kommer senare att sökas
i det nya systemet LOTS som ersätter dagens system.

Samarbete mellan distrikt och klubbar.
Det blir allt vanligare att vi har samarbete mellan distrikt och klubbar.
Styrelsen har beslutat att alla tävlingar som ska arrangeras i distriktet ska numera tävlingstillståndet sökas i NNBF.

Hemsidan.
Arbetet fortsätter med kompletteringar på hemsidan. Styrelseprotokollen kommer att
läggas ut på hemsidan och de kommer i fortsättningen inte att vara lösenordsskyddade.

Kurser.
Till hösten kommer en miljökurs att genomföras med Peter Hansson, miljökommittén som
kursledare. Vi återkommer närmare med datum och plats. Välkomna till kursen och vi kan
tillsammans hjälpas åt med er miljöcertifiering. Den sedvanliga rallykursen kommer att
hållas tillsammans med säkerhetskommittén.

Motorsportdag.
Till hösten kommer det inte att bli någon motorsportdag, intresset är alldeles för svalt.
SGA var med och beslutade, de kommer att arrangera egna prisutdelningar för sina
sportgrenar.

Miljöcertifiering.
Arbetet fortsätter med att omcertifiera våra klubbar – brev har gått ut till
de klubbar som det är dags att omceritifiera klubben. Vi har några klubbar som inte är
certifierade och inte arrangerar några tävlingar – men önskan är att de ska certifiera sig
när de har medlemmar som deltagaer i tävlingar.

Ingen nyhet men aktuellt.
Ser med fasa att många arrangörer inte har egen personal på de främsta uppdragen
vid sina tävlingsarrangemang. Detta gör att man i framtiden kommer att ha svårt att
kunna arrangera tävlingar det måste fram nya förmågor för klubbarnas och sportens
fortlevnad.
Det finns ytterligare funderingar vad en inhyrd funktionär vet om arrangemanget, är
det bara en ”hen” som fungerar enbart tävlingsdagen i så fall så är det illa.
En bra tävlingsledare måste engagera sig i förberedelsearbetet inför tävlingen.
Känna sina medarbetare för att veta att arrangemanget fungerar på ett bra sätt.
Samt att vara en läromästare för sina medarbetare.
Det blir inte bra med en tävlingsledare som sitter kanske 15 mil bort.
Ovanstående gäller fler uppdrag i tävlingsarrangemang där ”hen” är densamma på alla
tävlingar i närområdet. Närområdet i detta fall kan vara hela landet, distrikt ner till mindre
områden på kommunnivå.
Klubbarna måste tänk om och engagera egna funktionärer, ni kan inte överleva om ni
fortsätter på den inslagna vägen.
Distriktets klubbar måste engagera fler människor inte bara i den egna klubben utan
även bra förmågor i grannklubben för exempelvis domaruppdrag, det finns ingen överlevnads möjlighet med de fåtal domare som i dag finns i en del sporter. Lämna förslag

på ”hen” till våra SGA i respektive sportgren.
Vi skall komma ihåg att detta problem finns säker i fler bilsportdistrikt så det är fler som
behöver vakna.
Nu tycker kanske vissa läsare att en statsanställd som suttit snart 20 år på sitt uppdrag
Inte skall yttra sig. Har du synpunkter hör gärna av dig till
Åke Andersson

Styrelsen vill önska er en riktigt trevlig sommar med mycket motorsport.

Nästa nyhetsbrev Nr: 26 utkommer i september 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

