Grenmøte MSK 2016

Leder: Finn Olav Aasen
Sekretær: Christina Thorsbakken Nygård
Detlagere:
Terje Teigen (LMBK),
Trygve Freng (LMBK)
Anders Mikkelsen (VMBK)
Lars Andersen (LMBK)
Egil Amtedal (KMBK)
Jonas Ramsrud (Hønefoss)
Helge Olsen (KMBK)
Asim Akram (OMBK)
Erik Fink (Grenland)
Karl Odmar (HOF)
Vidar Sundevollen Sivertsen (HOF)
Steffen Larsen (grenansvarlig)
Torbjørn Jørgensen (grensansvarlig Elektro On-road)
Lars Ivar Rønning (Grenansvarlig)
Finn Olav Aasen (Seksjonsleder)
Christina Thorsbakken Nygård (Seksjon nestleder)
Antall tellende stemmer: LMBK 1, VMBK 1, Hønefoss 1, KMBK 1, OMBK 1, Grenland 1, HOF 1.
(7 tellende stemmer)
På grunn av regelen om kjønnsfordeling § 2-4 (5) ble det ikke tillatt mer enn 1 stemme pr klubb
uansett antall delegater fremmøtt.
Møteleder påpeker at avstemminger på innkomne forslag er veiledende og ikke avgjørende.
Resultatene vil bli loggført og avklart i første kommende Seksjonsstyremøte.
Angående rekruttering og samling av miljøet, skjer dette gjennom den enkelte klubb og utøvers
samhandling og møte med andre. Alle fremmøtte er enige i at alle vil ha et godt miljø for utøvelse av
sporten.
ØNSKER FRA MILJØET:




Lengre varighet på jurykurs enn 3 år? Evt videreføring for de som arrangerer mye løp med
begrunnelse i at det tilfører mye relevant kompetanse som kompenserer for kurs.
Ønsker e-post med informasjon til styret i de ulike klubbene. Klubbene tar ansvar for å
videreformidle videre innad i klubbene. Sende ut referat fra seksjonsmøter.
Få RSM opp og frem på NMF sine sider. Hurtighet på å få lagt ut ulike saker/rankinglister.
Ønsker en tilbakemelding på hva som skjer.



Dele opp hjemmesiden til NMF inn i seksjoner slik at RSM har egen hjemmeside. Evt egen
side på facebook uten kommentar funksjon.

Forslag 1: Regelendring paragraf 5.1.2 gjelder 1:8 OR IC (Lars Ivar Rønning) 3 avstår 4 for
Forslag 2: 15.6.2 Tidsskjema (Lars Ivar Rønning) Til diskusjon. Avstå 2, 5 for
 Regelendring: Anbefalt tidsskjema for 1:8 OR IC: Fritrening fredag fra 16.00-20.00

Forslag 3: 1.7.1 Regelendring Dekk Regelverk for 1:8 Off-road Elektro Enhetsdekk for klassen 1:8
offroad elektro NC og NM er AKA I-beam soft. Mot 4, 2 avstår, 1 for
 Tilgjengelighet i Norge for disse dekkene?
 Uenighet mellom klubbene. Mye på grunn av usikkerhet rundt tilgjengelighet.

Forslag 4: 1.7.1 Regelverk for 1:8 Off-road elektro. Hoppes over enn så lenge ses sammen med annet
punkt.
Forslag 4: Regelendring 21.1.1 Heat-trening og reseeding. Enstemmig
 Ønsker ikke at reseeding blir en trend. Men positiv til endring
 Erfaringene tilsier at dette er positivt.

Forslag 5: 21.1.3 Treningsavgift Enstemmig
Synes treningsavgiften fint kan være høyere(flertallet)
 Dette er en uklar regel og hele reglen bør skrives om, Forslag på inntil 100kr som ikke må,
men kan kreves inn. Gjelder som avgift før løpet, ikke låses til betegnelsen «fredagen før»
 Må spesifiseres i TR for opplysning til deltagere

Forslag 6: 12.1 Startavgift/påmeldingsavgift Enstemming
 NC max 300
 NC over 2 dager inne max 500
 NM ute max 350
 Nm inne max 500

Forslag 7: 1.7 Unntak ifra EFRA regleverk (GJELDER KUN NORGES CUP) 2 mot 3 avstår 1 for
Avsteming av antall deltakere i denne reglen(6):
-For løp innendørs i NC kan antall deltakere i hver finale være 6. Om standarden på 10 deltakere
fravikes skal dette spesifiseres
 Kravet om 10 kan unnvikes hvis banen er så liten at det ikke av sikkerheten for utøvere kan
være 10 på banen samtidig. Dette må spesifiseres i TR for opplysning til deltagere. (NB:
gjelder A finale)
 Feil ordlyd fordi den kan feiltolkes når det gjelder at det MÅ være 8 deltakere.

Grunnforslag: For løp innendørs skal antall deltakere i hver finale være minimum 8. Om standarden
på 10 deltagere i hver finale må fravikes.
På grunn av negativitet rundet denne endringen ble det laget et motforslag
Ny utforming av regel: For NC løp innendørs kan antall deltakere i hver finale fravike standarden. Om
standarden på 10 deltakere fravikes skal dette spesifiseres i TR. 1 avstår 6 for
Forslag 8: Regelendring 1.7 unntak fra efra. (se sak fra Kodal RC/Frank Lyder Clementz) 5 avstår 2 for
Forslag 9: Regelendring elektro touring modified dekk. Avstår 2 for 5
 NC maks 2 sett dekk (8 dekk)
 NM maks 3 sett dekk (12 dekk)
 EFRA sin regel er ikke et krav som kan gjelde for Norske Status løp
Forslag 10: 9.3.3 EFRA regel Enstemmig
 Forslag: Møter du ikke til start i det opprinnelige avbrutte heatet uansett årsak, kan du heller
ikke møte til start når avbrutt heat restartes.
* Ønsker at dette kommer inn til EFRA/AGM ved første mulighet.

Forslag 11: Bør alle løp telle med i ranking? (diskusjon) Enstemmig
 Forslag: oppsett av NMF løp 7 av de siste 10 registrert er gjeldende. 3 dårligste strykes.(GP2)

Forslag 12: Premiering av junior (ALLE barn) Enstemmig støtte
Dette står nedfelt i NIF Bestemmelser om Barneidrett
 2 - g) Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer.

Møtet hevet.

