STOCKHOLMS BILSPORTFÖRBUND
Ingår i Verksamhetsberättelsen för 2019

Arbetsplan 2019
Allmänt

Årets satsningar

Distriktets uppgift är att hjälpa klubbarna i deras
verksamhet och stödja våra SGA.
Följande uppgifter ser styrelse som grundläggande:
•
administrera tävlingstillstånd
•
administrera utbildning på nivå 3 och 4
•
ge information till distriktets klubbar
•
medverka till att utveckla bilsporten inom
distriktet
•
vid behov samordna mellan distrikten eller
regionala myndigheter
•

1.

Tävlingsverksamhet
Sportgrensansvariga (SGA) ska arbeta för sportgrenens utveckling inom distriktet och medverka till att
DM-tävlingar genomförs när antalet tävlingar och
deltagare gör ett mästerskap värdigt.

Utbildning
Utbildningsledare och sportgrensansvariga ska
inventera distriktets utbildningsbehov och verka för
att nödvändig utbildning av funktionärer genomförs.

PR
Under året planeras att:
•
Utveckla vår nya webplats
Se till att det på hemsidan synliggör vad
som händer under året i distriktet.
•
Uppdatera Facebook

Funktionärssatsning
Vi inväntar SBF's utbildningsstrategi och -material
och ska där efter ta fram en klarare utbildningsstrategi för våra funktionärer som då blir kopplad till
SBFs strategier. Såväl ungdomar och de som så
önskar utbilda sig till chefsfunktionärer ska välkomnas att delta som ”chefsfunktionär under
utbildning” vid sidan av en mentor/ordinarie chefsfunktionär.

2.
3.

Att få de lokala klubbarnas ungdomar
att ta ett steg in i StBF:s styrelse.
Miljön och säkerhet.
”Fair race” måste fullföljas. På utbildningar,
på banan och i klubbhuset. Överallt!

Årets ungdom och funktionär
Vi avsätter även under 2019 särskilda medel för
ungdoms- och funktionärssatsningar.
Vi ska verka för:
•
Tydlig gemensam riktning
•
Tydliga gemensamma uppgifter
•
Belöningar
•
Sprida kunskap om bilsport genom att
inbjuda fritidspolitiker att närvara vid klub
bars årsmöten och andra evenemang
•
Användandet av SBF ”Vision 2020” vid
StBF styrelsemöten
Våra prioriterade mål är:
•
Ungdom - ungdomskommitté
•
Funktionär
•
Fair race
•
Miljö och Säkerhet

Information till klubbarna och medlemmarna
Information lämnas via StBF:s hemsida.
http://www.stockholmsbf.org
Meddelanden/kallelser mm lämnas via E-Post till
den klubbadress som angivits i IdrottOnline.
Se därför till att uppdatera den där, (och övriga
klubbuppgifter!)
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