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Ekstraordinært Seksjonsårsmøte RSM mai 2019

Bakgrunn for innkalling til ekstraordinært Seksjonsårsmøte Radiostyrt Motorsport:
Forbundsstyret vedtok i Forbundsstyremøte 28. mars 2019 sak 01623-19, nummer 2,
3 & 5 følgende:
2: «Det avholdes ekstraordinære årsmøter i seksjonene den 4. mai ca. klokka 12:00
på Gardermoen.»
3: «Samtlige styremedlemmer i Forbundsstyret stiller sine plasser til disposisjon. Det
vedtas valg i hele Forbundsstyret og i alle seksjonene.»
5: «På de ekstraordinære årsmøtene i seksjonene vil det være følgende saker: «valg
av styre i respektive seksjoner».»
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1. Godkjenning av fremmøte delegater og deres stemmerett
Seksjonsstyrets innstilling:
De fremmøte delegater, tildelt delegatnummer, og deres stemmerett godkjennes.

2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
Seksjonsstyrets forslag til forretningsorden for ekstraordinært Seksjonsårsmøte 2019 er:
1. Seksjonsårsmøtet ledes av en eller flere valgte dirigenter.
2. Protokoll føres av en eller flere valgte sekretærer.
3. Stemmeberettigede delegater har tale- og forslagsrett
4. Generalsekretæren eller den han bemyndiger til å være sin stedfortreder har tale- og
forslagsrett, men ikke stemmerett.
5. Delegater kan tegne seg inntil 3 ganger på talerlisten i samme sak. Taletiden er begrenset
til inntil 5 minutter for første innlegg, 3 minutter for andre innlegg og 1 minutt for tredje
innlegg.
6. Delegater som forlanger ordet til forretningsorden har taletid på inntil 1 minutt.
7. Dirigenten kan foreslå begrensning i taletiden og sette strek for inntegning av talere.
8. Forslag kan bare fremmes til saker som står oppført på sakslisten. Det kan ikke fremsettes
eller trekkes forslag etter at det er satt strek for debatten i en sak. Alle forslag skal leveres
skriftlig til dirigentbordet og være undertegnet med forslagsstillers navn. Det skal også
fremgå hvilket organisasjonsledd forslaget fremsettes på vegne av.
9. Vedtak gjøres ved flertall av de avgitte stemmer.
10. Blanke stemmesedler forkastes og regnes som ikke avgitt.
11. Forslag og vedtak føres i protokollen med antall avgitte stemmer for og imot.

Side 4 av 5

Ekstraordinært Seksjonsårsmøte RSM mai 2019

3. Valg av dirigent(er), sekretær(er) samt to representanter til
å underskrive protokoll
Seksjonsstyrets innstilling:
Det gjøres følgende valg:
1. Dirigent: Grethe Fossli
2. Sekretær: Blir fremlagt under seksjonsårsmøtet
3. 2 representanter til å underskrive protokollen etter forslag fra salen

4. Saker til behandling
4.1 Valg av Seksjonsstyre
Valgkomiteen har bestått av Robin Houmb (leder), Jonas Ramsrud og Asbjørn Valsø.
Valgkomiteens innstilling er følgende:
Verv:
Seksjonsstyreleder

Christina Thorsbakken Nygård

GTL RC Klubb

Nestleder

Håvard Gulliksen

SAS Modellbilklubb

Ungdomsrepresentant

Sandra Kristiansen

Oslo Modellbilklubb

Grenansvarlig Elektro Onroad

Geir Bjarte Terum

Lørenskog Modellbilklubb

Vara

Hans Nikolaisen

Lørenskog Modellbilklubb

Grenansvarlig Fuel Onroad

Anders Mikkelsen

Valdres Modellbilklubb

Vara

Trygve Bull Freng

Lørenskog Modellbilklubb

Grenansvarlig 1:10 Offroad

Steffen Larsen

Oslo Modellbilklubb

Vara

Jaran Flaath

Grenansvarlig 1:8 Offroad

Hans Magne Berg

Oslo Modellbilklubb

Vara

Andreas Flaten

GTL RC Klubb

Kristiansand Modellbilklubb
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