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Åpning v/leder

.

Valg av ordstyrer og referent samt to personer til

o
o
o

å godkjenne referat.
Stein Arild Wiik Hansen valgt til ords§rer
Svein Magne Custad valgt til referent
Øystein Frøytlog og Arne Sunnanå skriver under protokollen

Sesongrapport 20 I 6
Stein Arild gikk gjennom og forklarte grenrapporten som var en del av beretningen til
seksjonsstyret på årsmøtet i går.
Innspill på trimming av kjøretøy i de klassene der dette ikke er tillatt. Dette skal
sffammes inn framover slik at forholdene blir like for alle.
Mange gode arrangement giennomført.
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.

.

formasjon fra grenen.
Ny nøkkel for fordeling av midler fra NMF. Dette må tenkes på ved planlegging av aktiviteter
for årene som kommer.
Oppreue arbeidsgruppe på tvers av klubbene, førerrepresentant, barneidrettsansvarlig
Fører respresentant: Lars Holmen
Tone Holmen
I

n

o
o
o
o
o
o
o
o

Stein Arild Wiik Hansen

Øystein Frøytlog
Leder og vara
Knut Tveråen

Espen Trosthol
Økonomi/Budsjett
Cjennomgang budsjett for 2016 med god forklaring på hvordan brukt. Viktig med bredde, men
toppidrett må også prioriteres. Dette blir premiert med midler. Liten diskusjon om hva som
skal prioriteres i det nye budsjettet. Ny leder hartanker om hvordan budsjettere for å få tak i
mest mulig midler, oversikt funksjonærer og prioritere utdanning av flere.
Innkomne forslag
Ingen innkomne forslag
Terminliste 2016
Det ble satt opp en liste over mulige steder å holde løp. Det skal prioriteres NC, men også
prøve å få til et par breddeløpl treningssamlinger. Målet er å få til litt høyere aktivitet enn i

o
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2016.

Arrangører, klasseinndeling
For Norgescup slås klassene «Standard 450» og «33+» på grunn av veldig ffi deltakere. Det
opprett€s heller en gjesteklasse for disse i stedet.
Toppidrett
Lars fortalte litt om møtet med de beste ATV f-ørerne i Europa. Tøft møe med ekstreme baner.
Representasjonslag Lag EM/ Team Norway Quad
Prøve å ffi en økning i aktivitet for team Norway.
Eventuelt
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Spørsmål om opplæringslisens- her kommer nytt

oppsett. t

Medlemskap i klubb og bruk av endagslisens- her kommer n)'tt oppsett.
Aktivitetsledere og funksjonærer hvis de blir kjørt ned? Hva skjer da? Forsikringer?
. Forsikring via klubb/ lisens.

Arne Sunnanå

