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Nu tänder vi till…….

Stort GRATTIS, till alla fantastiska förare och kartläsare som under året har presterat sitt allra
bästa i de tävlingar som ni ställt upp i. Nominera era förare till distriktet info@nnbf.se – behövs
inga långa brev – det vore så roligt att få premiera dessa personer vid ex.vis årsmötet.

Dags att tända till
Nu har datumet utgått för viktiga funktioner för många klubbar.
Information har utgått från SBF första gången för 1 ½ år sedan om övergången till Idrottonline
och det nya systemet LOTS samt påminnelser i våra nyhetsbrev.
I dagsläget har 16 av NNBF:s 47 klubbar lämnat in SBF rapporten till RF i rätt tid.
Röstlängder till distrikt och SBF:s årsmöte baseras på antalet medlemmar och rösträtt.
Bidrag till bilsporten baseras på antalet medlemmar och i dagsläget ser det inte bra ut –
182 klubbar av 442 har lämnat årsrapport i rätt tid.
Tidplanen för LOTS och IdrottOnline har varit är följande:
1 juni 2015 – LOTS öppnas för ansökan av tävlingsdatum 2016, samtidigt stängs
Bilsport Online för bokning av tävlingsdatum 2016.

31 augusti 2015 – SBF-föreningar ska ha gjort en digital föreningsrapport för 2015 via sitt
IdrottOnline.
1 december 2015 – Licensdelen i LOTS ska rulla för fullt när det nya licensåret 2016 börjar.

ETT MÅSTE: är att alla klubbar som inte har lagt upp sina medlemmarna i Idrott online
gör det omgående. Licenserna kommer att utgå från om man är registerad medlem i
klubben senast den 1 december.
Viktigt att alla klubbar tar kontakt med sin SISU konsulent som hjälper er igång med
idrottonline.
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 det tillsammans
med klubbar och utbildare.
Samarbete mellan distrikt och klubbar.
Styrelsen i Nedre Norra har tagit beslut att klubb utanför distriktet som i samarbete med NNBFklubb vill arrangera tävling med start och mål inom Nedre norra skall tillståndsmässigt sökas av
NNBF-klubben och tillstånd om sådant ges erhållas från 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.
Miljökurs, kommer att vara den 18 oktober 2015 i Falun. Inbjudan ligger ute på distriktets
hemsida.
Tävlingsledning Rally, kommer att arrangeras den 28 november i Falun.
Inbjudan finnas på hemsidan samt har utsänts till klubbar och kända tävlingsledare.
Domarkurs anordnas den 29 november i Gävle. Vänder sig till alla kategorier domare .
Även nya förmågor kan anmäla sitt intresse till domarsammordnare Conny Leino.
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 deltager i tävlingar.

Styrelsen vill önska er en härlig höst.

Nästa nyhetsbrev Nr: 27 utkommer i december 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

