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Årsmöte i Tällberg
för verksamhetsåret 2015 hölls på Klockargården i Tällberg. Pierre Ellison från
SBF närvarande och satt även ordförande för mötet. Pierre presenterade bland annat
Vision 2020 ett samlat material för att stärka motorsporten i framtiden.
Som ny ledamot i styrelsen valdes Annika Wickström, Järbo MK som ersätter
Lennart Elfström som avböjt omval.
Nyvald och omvalda ledamöter i styrelsen tackar för ert förtroende att vi kan arbeta och
leda distriktet kommande år.
Vi tackar Lennart för det arbete han lagt ner i distriktet och önskar lycka till i framtiden.
Hemsidan kommer att uppdateras då styrelsen har omfördelat kontaktpersoner inom
sportgrenarna.
Sportgren/rådgivar träffar
kommer att hållas i Arlanda och Arlandastad helgerna 12 och 19 mars 2016. Har du
önskemål om att någon sportgrensfråga ska lyftas med utskotten, kontakta våra
sportgrensansvariga eller rådgivare som kan ta med sig frågorna till träffen.
Ramona projektet
är ett arbetsnamn på kommande aktivitet i Främbyhallarna (gamla Scaniahallarna) i Falun.
Ramona Karlsson kommer under dagen att ha en föreläsning för ungdomar 7-25 år i första
hand, men även äldre är välkomna. Som arrangör och ansvarig för projektet står SMK
Dala Falun som tillsammans med distriktet och inbjudna klubbar önksar att många
kommer till arrangemanget den 19 mars 2016 klockan 10.00 till 14.00.
Prova på virtuell bilsport och radiostyrd bilsport.
Ett informationsblad kommer att distribueras till klubbar och skolor och kommer även att
läggas ut på vår hemsida.
Banbesiktere för Nya tävlingsformer
Conny Leino är ackrediterad av utskottet att genomföra besiktningar/kontroller av banor i
tävlingsgrenen Nya tävlingsformer i Nedre Norra BF. Kontakta Conny om ni behöver
besikta/kontrollera era banor - att de följer de givna reglerna för säkerhet och hastighet så
att de inte överträds.

FM tävlingar i Rally
har fått ställas in på grund av den nyckfulla vintern. Väldigt ledsamt för arrangörer som lagt
ner både tid, kraft och förlorade pengar på att behöva ställa in arrangemangen. Vi hoppas
att kommande tävlingar i Falun och Lima kan genomföras nu i mars.
Järbo MK arrangerade Gästrikekannan sista helgen i februari och med kort betänketid tog
antogs förslaget om att ingå i FM serien, det tackar rallykommittén för.
Två SM tävlingar har genomförts i Sandviken och Östersund och våra duktiga förare har
visat sina kör-/notläsaregenskaper med fina placeringar.
Idrott online och LOTS
har haltat lite i inkörningsperioden. Viktigt att alla klubbar lägger in sina medlemmar i Idrott
online så att de finns med i medlemsregistret då licenserna till tävlande kommer att
hämtas ur medlemsregistret i IdrottOnline. Likaså viktigt att ansluta till LOTS för att
rapportera in årsrapporten till RF genom IdrottOnline. Klubben måste logga in och ”tillåta
Integration” mellan systemen. Logga in på din klubbs IdrottOnline, klicka på
”Administration” sedan på ”Integration i vänstermenyn. Längst ner på denna sida finns det
en knapp ”Aktivera” vid LOTS. Är den mörkt grön så klicka på den för att aktivera
integrationen med LOTS.
Har ni i klubbar problem så kontaka SISU så hjälper er idrottskonsulenterna, i Dalarna är
det Karin Boström som ansvarar för bilsport. Övriga frågor som tävlingstillstånd kontakta
Åke Andersson som kan lotsa er fram.
Kurser och FM reglementen
kommer under våren att läggas ut på hemsidan – så håll utkik på sidan.
Miljöcertifiering.
Ingår i Vision 2020 och arbetet fortsätter med att alla klubbar ska vara certifierade enligt
SBF:s tagna regler.
Tänk på att omcertifiera klubben senast en månad innan certifikatstiden löper ut.
Tävlingstillstånd nekas om klubben inte har giltig miljöcertifiering.

Styrelsen önskar alla - funktionärer och tävlande en trevlig vår och en Glad Påsk .

En liten påminnelse
om Banlicenser.

En liten påminnelse
om Miljöcertifiering.

Fyra arrangörer har
Banlicenser i FR
som går ut 2016.

Tre arrangörer har nu
miljöcert som går ut
under 2016

En arrangör har en
Banlicens som gick
ut 20140622

Sök på NNBF:s hemsida
där finns uppgifter om
vilka handlingar som det
gäller i miljö o banlistor

Nästa nyhetsbrev Nr: 29 utkommer i juni 2016, 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

