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DOG-gruppen.
DOG gruppen är en efterföljare till de Distriktskonferenser som fanns redan i slutet av 1990 talet.
Då samlades representanter för distriktsstyrelserna på plats en gång per år hos det distrikt som stod
värd enligt ett rullande schema. Efter att det antagligen ansågs lite dyrt i början och mitten av 2000
talet och att tekniken hade förbättrats så började man använda telefonmöten och det var nog då vi
börjar prata om DOF (Distriktsordförande) eller DOG (Distriktsordförandegruppen) som det nu går
under.
Hur som helst var andemeningen från början att informera varandra om verksamheter och
framtidsplaner. Syftet med det var att lära av varandra, tex hur vi i GOBF har vår utbildningsstruktur,
tävlingskalender och så vidare. Med tiden så har denna gruppering tagit allt mer utrymme och ansett
att man är någon form av beslutande organ och det finns inget som är mer fel, närmaste
beskrivningen på DOG-gruppen är att den är en självutnämnd intresseklubb.
DOG-gruppen har inget som helst mandat att besluta i några frågor, såsom stadgarna är skrivna i dag.
Det finns en bra poäng med att DOG har möten. Då kan ordförandena vidarebefordra den infon som
framkommer till i första hand övriga styrelsemedlemmar.

Förbundsstyrelsen har haft upp syftet med DOG gruppen. Utdrag från protokoll:
”§ 39 DOG-gruppen Flera distrikt har valt att lämna den så kallade Distriktsordförandegruppen (DOGgruppen). Fredrik Wakman lyfte frågan om syftet med gruppen och hur den önskas användas.
Förbundsstyrelsen beslutade att fundera vidare på frågan och lyfta igen på kommande ordinarie
möte.”

Svenska Rallyt
Förbundsstyrelsen har beslutade att Anna Nordkvist tar över den ledande rollen i det fortsatta
arbetet med Svenska Rallyt med stöd av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen beslutade vidare att
Anna Nordkvist ersätter Urban Wahlberg i Svenska Rallyt AB:s styrelse.

Tävlingar/Tävlingstillstånd
Idrotten fortsatt på paus
Med rådande pandemi och rekommendationer så vill svenska bilsportförbundet förtydliga våra
rekommendationer centralt avseende tillstånd för tävling. Förbundet har haft dialog med RF så är vår
hållning att vi som förbund ej rekommenderar att någon utfärdar några tävlingstillstånd om det ej
gäller födda 2005 och senare samt ”elit” (de som har det som huvudsakliga sysselsättning samt tävlar
på högsta internationell/nationell nivå), är undantagen rekommendationen.
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