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Utbildning o regler

Generella anvisningar och krav för upprätthållande av licensbehörighet
Upprätthållande av licensbehörighet förutsätter:
Aktivt arbete som funktionär, kompletterat med någon av nedanstående aktiviteter eller moment.
Föreningsutbildning.
- Webbaserade fortbildning med godkänt resultat när sådan möjlighet ges (Webbaserad utbildning är under utveckling).
- Deltagande vid utbildning eller konferenser enligt tabell nedan.
Nedklassning / indragning av licens / förfallen licens
- SBF har rätt att nedklassa/återkalla licens om det kan anses befogat.
- Förslag till nedklassning/indragning av licens kan lämnas av förening och SDF.
- Licens utan föreningstillhörighet eller som har varit spärrad en hel giltighetsperiod (3 år plus en månad) förfaller och raderas efter giltighetsperiodens upphörande och en ny
licensperiod har börjat gälla. I detta fall om vederbörande senare vill återuppta medlemskap och komma tillbaka som funktionär ska en utbildning genomföras och licens kan då
efter beslut av SBF eller SDF erhållas på ett steg lägre nivå än den som upphört att gälla.
Ansvarig
Målgrupp
Ändamål
Tid
Distriktsutbildning
SGA, Distrikt.
Utbildning för uppklassning av
Utbildning av nya funktionärer för
Schemaläggning enligt distriktets behov.
funktionärer samt funktionärer
uppklassning till B och A licens.
som behöver fortbildning.
Fortbildning av licensierade funktionärer.
Regional
Distrikt.
SGA, Föreningar, Arrangörer,
Diskutera sportgrenens utveckling och
Årligen återkommande på av SBF två
Sportgrenskonferens
Funktionärer.
tolkning av tävlingsregler.
fastställda helger på hösten och våren
Avsedd målgrupp ska framgå i
Fungerar som uppdatering och fortbildning
reserveras i kalendern.
inbjudan.
för att upprätthållande av licens behörighet.
Central
Utskotten, kommittéer.
Distrikt, SGA, Arrangörer,
Diskutera sportgrenens utveckling
Årligen återkommande på av SBF två
Sportgrenskonferens
Funktionärer.
och tolkningar av tävlingsregler.
fastställda helger på hösten och våren
Avsedd målgrupp ska framgå i
Fungerar som uppdatering och fortbildning
reserveras i kalendern.
inbjudan.
för att upprätthållande av licens behörighet.
Bilsportkonferens
Förbundet.
Alla, Utskotten, SGA, kommittéer. Inriktning på regelverk och tävlingars
Arrangeras vartannat år eller årligen om
Avsedd målgrupp ska framgå i
genomförande.
behov finns.
inbjudan.
Utbildningskonferens
Förbund eller Distrikt.
Godkända utbildare.
Kompetensutveckling och skapa samsyn och
Arrangeras vartannat år eller årligen om
uppdatering av utbildningsmaterial och
behov finns.
genomförande av utbildningar central och
lokalt.
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Meritlista
Med godkända meriter avses uppdrag direkt kopplade till tävlingens genomförande, det vill säga inte uppdrag i kringarrangemang såsom speaker, servering, parkering etc.
Vid ansökan om uppklassning ska de meriter som åberopas anges på ansökningsblanketten med typ av uppdrag, tävling och datum.
Angivna meriter verifieras av förening och vid uppklassning till A-licens även av distriktet.

Giltighetstid Utbildning och Meriter
För uppklassning till högre licens gäller:
-

Utbildningsintyg som inte är äldre än 18 månader.
Meriter som inte är äldre än 36 månader.

