Ordförande har ordet - 2012/06/21
Till samtliga medlemmar i klubbarna

En riktigt Skön Upplevelserik Sommar
önskar styrelsen i StBF alla inom bilsporten i vårt distrikt
Lite kort om:
Funktionärer:
Jöran Petterssons idéer om att få vår funktionärsstab föryngrad är utvecklingsbart. Men
det måste finansieras.
SBF arbetar på detta nu med utgångspunkt i en funktionärspool. Tanken är att det vid
tävlingar RM och SM, så skall en adept gå vid sidan av en domare/ledningsfunktionär för
att lära sig, engageras och utvecklas. Poolen administreras av SBF. På liknande sätt
funderar nu StBF:s styrelse om även vi skall ha en funktionärspool. Mer om det praktiska
kommer.
Inställt Polar Classic Rally
Vi inom organisationen såg verkligen fram emot tävlingen. Det blev lite tunt med antalet
anmälda MEN vi skulle bara genomföra tävlingen.
Tyvärr så var det mycket snö runt Arjeplog och vi såg att det skulle kosta stora pengar
att återställa fyra vägar där. Det var spiken i kistan.
Men vi ger inte upp. Efter Midsommar träffas vi igen och då ska vi fundera på tidpunkt
och vägsträckning inför nästa år.
Distriksordförande gruppens arbete
Många viktiga och intressanta frågor och ärenden kommer upp till diskussion. Bla så har
vi JK (juridiska kommittéen) på vårt bord. Frågan gäller förhållandet mellan
förbundsstyrelsen och JK.
Om hurvida JK skall förhandsinformera vår ordföande och vår förbundsdirektör, så att de
kan vara förberedda inför en ev. anstormande press. Vi slår fast att de skall inte ha
någon som helst möjlighet att påverka domslut.
Vi får se hur arbetsbeskrivningen kommer att se ut.
Sommartävlandet
Vi kan se fram emot spännande arrangemang och tävlingar lite var stans i Sverige och i
Europa denna sommar. Och vi önskar alla Stockholmsåkare lycka till!
Men ta Er tid till trevlig samvaro med familj och vänner. Det är ju sommar!
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