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Ny distriktsindelning i förbundet
Ett förslag har lagts om att indela förbundet i fyra nya distrikt. Organisationen behöver
en ny struktur och föreslår därmed att bilda Norr, Söder, Öst och Väst.
Nedre Norra kommer tillsammans med Mellan Norrland och Övre Norra att utgöra
distrikt Norr.
Distriktet kommer med det att vara mer än 60 % av Sveriges yta.
Information och presentation har sänts till er klubbar under oktober och ett möte i Järbo
den 11 november samlade representanter från 15 klubbar.
Tidplanen har justerats efter önskemål från distrikten att löpa vidare tills alla bitar faller
på plats.
Vid ordförandekonferensen den 24-25 november vändes det på många stenar för att
kunna gå vidare in i en ny organisation.
Förbundsstyrelsen har gett de tre norrlandsdistrikten mandat att samtala om bästa
lösningen för Norra delen.
Ett första steg i arbetet har inletts och samtalen kommer att fortsätta, distrikten ska till
senast 1 februari 2019 lämna svar till FS. Vi är rörande överens om att distrikt Norr är
alldeles för stort till ytan för att fungera bra.
Här kommer enkäten som skickats ut till klubbarna att spela en betydande roll för vårt
fortsatta arbete om indelningen av Norra delen.
Enkät till klubbarna har skickats ut och vi hoppas att ni i klubbarna vill hjälpa till med
att svara på frågorna. Frågorna handlar om förslaget av den nya distriktsindelningen.
Styrelsens medlemmar kommer att ringa till er i klubbarna och stämma av med era svar.
Ny sportgrensansvarig i rally har tillsatts efter att Tommy Vestlund har meddelat att
han
vill lämna uppdraget. Vi tackar Tommy för den tid och allt arbete han har lagt ner i
distriktet. Vi hälsar Benny Cronert välkommen som ny Sga och önskar lycka till i arbetet.

Nya tävlingsformer har bytt namn till Enkel Bilsport, just för att den sportgrenen ska
vara ett enkelt insteg i bilsporten. Vi söker någon/några som vill driva sportgrenen
framåt i distriktet. Ring eller maila om du är intresserad att arbeta och driva grenen
framåt, kontaktuppgifter finns på hemsidan.
Säkerhetsrådgivare
Vi kommer att börja arbeta med att finna en ny säkerhetsrådgivare efter Benny Cronert.
Kurser och träffar
Licenskurs för tekniker och funktionärer i rally kommer att hållas i Gävle, Scandic Väst,
den 12 januari 2019.
Ungdomsgruppen
Hannah Götberg och Jesper Cardell är två ungdomar som kommer att vara
kontaktpersoner för ungdomar i distriktet. De kommer att vara ute på tävlingar och med i
olika arrangemang för att inspirera ungdomar att börja med bilsport.
Ungdomarna har haft en heldag på Rörberg med Martin Berglund. Crosscartar hyrdes
av utskottet som ungdomarna fick köra på banan. Många fina talanger visade sina
kunskaper.
Årsmöte
för verksamhetsåret 2018 kommer att hållas den 24 februari 2019, klockan 13.30 på
Hotell Långbers i Tällberg. Deltagarna kommer att bjudas på lunch innan mötet.
Motioner till årsmötet ska vara distriktet tillhanda senast 15 januari 2019.
Valberedningen
har skickat brev till förtroendevalda, sportgrensansvariga med kommittéer och rådgivare
inför kommande år och årsmötet.
Styrelsen kommer i januari att se över sportgrensansvariga/rådgivare inför kommande
arbetsår.
Brev har skickats till klubbarna från valberedningen
har ni i klubbarna förslag på personer som är intresserade av att vara med i
distriktsarbetet, maila eller ring valberedningen, kontaktuppgifter finns på hemsidan.
Miljöcertifiering.
Påminner om vikten av att miljöcertifiera klubbarna – se till att ni gör det innan tiden går ut
på diplomen.
Uppdaterade handlingar hemsidan
Sedan någon vecka tillbaka finns aktuella listor över godkända banlicenser och
godkända miljöcertifieringar. Här framgår hur länge som handlingarna är giltiga.
NNBF:s Avgiftslista
för 2019 har uppdaterats med nytt giltighetsdatum. Inga prisförändringar har
utförts sedan 2018.

God Jul och Gott Nytt År tillönskas er alla.
Nästa nyhetsbrev Nr: 40 utkommer i mars 2019, 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.
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