Infoblad 4

2021-03-11

GOBFs årsmöte
Årsmötet hölls i digital form den 14/2, det flöt på bra med ca 20 närvarande.
Mötet avslutades med utdelning av ungdomspriset som detta år gick till 6st kartingungdomar.
Nya SGA
Rally: Johnny Hederstedt
Kart: Klas Jakobsson
Racing: Stefan Isaksson
Covid -19
Tyvärr håller corona fortsatt världen i sitt grepp och redan flyttar idrotten fram premiärer, så även
vi i bilsporten. Med snabbare beslutsintervaller kommer nya direktiv kring vad som gäller inom
olika områden i samhället. Idrotten är ett område och även inom vår värld skiljer det sig mellan
inomhus och utomhus. Det nu gällande rekommendationerna från de instanser som vi följer,
Folkhälsomyndigheten, Regeringen och Riksidrottsförbundet.
De flesta Distrikten har uttalat totalt tävlingsförbud inom sina distrikt, Vi kommer även att följa
detta tills läget blir bättre. Vad gäller träningar så har vi skickat en fråga till förbundet för att få ett
förtydligande vad som gäller för bilsporten.

SBF extra årsmöte.
Som alla vet vid detta lag så skall det genomföras ett extra årsmöte den 14 mars, dagordningen har
nämnts i ett tidigare infoblad.
Vid ett extra styrelsemöte den 5 mars fastslås att det utlysta extra förbundsmötet ej kommer att
genomföras. Beslut togs av en helt enig styrelse.
Den 6 mars
kl. 09,50 får alla distriktsordförande ett mejl från tf. ordförande Roger Engström med beskedet
och även ett utdrag från det protokoll om beslutet att ställa in det extra förbundsmötet.
Klockan 12,44 kommer ett mejl till samtliga ombud om att extra det förbundsmötet är inställt.
2021-03-08
kl. 07,39 sände Crister Nystrand in en anmälan till Riksidrottsförbundet mot Svenska
Bilsportförbundets styrelse, för att de har beslutat att ställa in det påkallade extra förbundsmötet.
Så detta fortsätter.
Beslut.
Varken enskild medlem eller ombud vid SBF:s förbundsmöte har klagorätt enligt 15 kap, 3 §, 4
mom. RF:s stadgar.
RIN som prövar ärendet slutgiltigt – beslutar att avvisa Crister Nystrands överklagande.
RIN:s beslut får inte överklagas.
Nu kommer det mer.
Katrineholms MK har lämnat in motsvarande anmälan som Crister Nystrands till RIN tidigare i
dag (11/3).
Beslut.
RIN avslår Katrineholm MK yrkande att svenska bilsportförbundet styrelsebeslut den 5/3 2021
tills vidare, i avvaktan på RIN:s slutliga prövning av ärendet, inte ska gå i verkställighet
(inhibition).
Även här står det att läsa RIN:s beslut får inte överklagas.
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SBF ordinarie förbundsmöte
Så nu har vi att se fram emot den 18 april då det ordinarie förbundsmötet skall äga rum, även det
digitalt som det ser ut i dagsläget. Angående vilka som valberedningen kommer att nominera vet
vi ännu inte.

-----------------------------Lars Jakobsson
Ordf.
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