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FM prisutdelning i Gävle för rally och rallycross/backe
genomfördes efter steg 3-4 kursen i rally den 3 december. Närmare 70 personer hade samlats
för att fira FM, SM, RM och NEZ medaljörer. Joakim Ahlberg inledde med att presentera
ungdomsprojekt som startats i distriktet. Vi tackar Ann-Mari och Tommy våra sportgrensansvariga som genomförde prisutdelningen med bravur blandat med intervjuer.

Ungdomsprojektet
Vi har startat ett ungdomsprojekt i distriktet. Ett antal ungdomar har valts ut för att vara med i
projektet. Det är 13 stycken som ska representera förbundets ungdomssatsning. Vi har haft en
första träff på Kyrkberget i Storvik. Där började vi med en fika och presentation av upplägget.
Därefter var det bowling för att lära känna varandra. Gemensam matlagning avslutade en mycket
lyckad dag. Nu jobbar vi vidare för att bygga något riktigt bra .

Säkerhetskommittén och säkerhetsrådgivaren i distriktet - uppmanar alla arrangörer att
skicka in incidentrapporter. Har en olycka hänt där personer har förts till vårdinrättning eller
åkt med ambulans till lasarett ska alltid rapporten sändas in.

Utbildningsstrategi.
En ny utbildningsstrategi är framtagen och kommer att införas 2017. Kraven på utbildningar
och meriter för uppklassning kommer att ändras. Förslagen är ute på remiss nu och så fort
de blir officiella kommer de att läggas ut på hemsidan.

Årsmöte 2017.
Distriktets årsmöte kommer att hållas söndag den 19 februari 2017 i Gävle på Hotell Scandic
Väst, med början klockan 13.30. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 15
januari 2017. Sedvanliga handlingar kommer att skickas ut till klubbarna.

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.

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 SVEMO.
De finns på SBF:s hemsida och på NNBF:s hemsida.

Kursrapporter
Har du en kursrapport från 2016 liggande eller kommer att hålla en kurs under resterande 2016 –
kom ihåg att skicka in kursrapporten till utbildningssamordnaren senast 15 januari 2017.
Rapporten kan skickas antingen via mailformulär på hemsidan eller via vanlig post till:
Åsa Malkusson, Henry Säldes väg 4, 756 43 Uppsala

Resereglemente
Nytt uppdaterat resereglemente finns nu på NNBF´s hemsida.

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