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Morten Bjerknæs ønsker velkommen til møtet og takker for tillitten som
nyvalgt leder.
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Kruti v/Bjørg Solveig og Conrad:
o Gjennomgang av innlogging til e-læringsplattformen.
o Nytt e-læringskurs – Oppdateringskurs stevneleder og jury
2018 (til og med 2020). Selv om dette kurset er ment for
deler av MC seksjonen i utgangspunktet, er det også nyttig
for båtsporten da mange av problemstillingene er like for
hele forbundet.
Per Christian orienterer om minnefondet til Ørnulf. Dersom noen har
innspill ang. rekruttering av ungdom under 19 år – ta kontakt med et
av styrets medlemmer – Per Christian Skoglund, Geir Lilletvedt eller
Ivar Schjetlein. Neste møte er om to uker.
Idrettsleiren på Hove v/Agder Idrettskrets – Malin Skjelstad og
Ørjan Olsen
o De som representerte båtsporten på leiren fikk masse ros og
skryt for innsatsen de gjorde.
o 36 deltakere pluss instruktører prøvde båt og vannjet, 3 nye
utøvere til sporten.
o Ønsker også å få med offshore til neste år.
Christian Hammernes om reguleringsområder for båtsporten.
o Informerer om jobben og det som er gjort ifm regulering av
båt og vannjet i kommuner.
o Oppfordrer til å følge med på kommunale prosesser som
skjer lokalt, det kan dukke opp noe som ikke er positivt for
sporten vår.
o Gjøre kommuner klar over at NMF tilhører NIF og hvilke krav
vi da faktisk kan stille kommunen.
o Ønske om å lage et dokument for å hjelpe klubber til å søke
om områder. Godeidrettsanlegg.no er en fin side å lese på,
eller kontakte anleggsutvalget.
Forslag 1 fra Arendal Båtsportklubb – Hvor er vi og hvor vil vi? (alle
forslag legges ved som vedlegg i protokollen)
o Hvordan vil vi fremstå når vi gjennomfører race? Publikum
ser dette fra en annen side enn det vi gjør.
o Spesifiserer at dette i all hovedsak gjelder rundbane og
offshore, ikke aquabike.
o Det er viktig at vi jobber sammen, ikke mot hverandre.
o Viktig å bruke vinteren også
o Utfordre de unge på hva de ønsker
o Flere felles arrangementer mellom grenene
o Forbilderoller
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o Ha som mål å få flere arenaer for arrangementer
o Foreldre/fadderordning
o Morten ønsker å reise rundt til alle klubber.
o Satse mer på de frivillige/bruke de mer gjennom hele året.
o Ikke gape over alt med en gang
o Sette krav til medlemmer/team/utøvere
o Klubbarbeid og informasjonsflyt
o Styret må følge opp klubbene
Forslag 2 fra Båtsportklubben Sør – Nytt tidtakningsystemer bør
innføres.
o Kristoffer Gulbrandsen jobber med nytt tidtakningssystem
som fungerer. Dette går automatisk med transpondere.
Regner med at det er klart til sesongstart 2019.
o Kommentar fra salen: Det er viktig at man alltid har et
manuelt system i tillegg, slik at man har en back-up hvis det
automatiske stopper.
o Kommentar fra salen: Hva hvis man har en bane hvor man
passerer den sensoren begge veier.
o Kommentar fra salen: en app som heter Webscorer,
Forslag 3 fra Båtsportklubben Sør – Kostnad/kompensasjon for
race/juryledere
o Meningen med forslaget er at man skal kunne få flere til å
stille som funksjonærer
o Det blir kommentert at dette allerede blir gjort
o Kun NMF oppnevnte som får dekket av NMF/grenen – ikke
andre posisjoner.
o Er det klubb eller forbund som skal dekke dette?
 Klubbrelatert skal dekkes av klubb
 Den som engasjerer personen, dekker personen.
o Forslaget er for å få opp sporten, ikke noe fast for hele
evigheten
o Viktig å ikke gjøre det enda dyrere for klubber enn det
allerede er.
o Utdanne flere i hver klubb, slik at alle klubber hever
kompetansen og man sparer penger i det lange løp.
o Forslag til vedtak; saken blir sendt til seksjonen, ser på
saken og hva som eventuelt kan gjøres i en liten periode
mens klubber øker kompetansen i klubbene.
Forslag 4 fra Båtsportklubben Sør – Etablere en
rekrutteringsgruppe
o Glir inn i forslag 1. Dette er klubbarbeid som styret må legge
til rette for.
o Ha en ungdomsrepresentant i styret for hver gren?
o Ta med dette tilbake til egen klubb når referater er på plass.
o Lage epostliste slik at alt kan formidles direkte til klubbene.
o Huske riktig tjenestevei.
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Forslag 5 fra Båtsportklubben Sør – Reduksjon av startavgifter
o Det koster for klubber å arrangere, hvor skal pengene
komme fra?
o Det er ikke startkontigenten som knekker kostnadene.
o Heller hjelpe team med kunnskap om sponsing
o La klubbene ha den lille inntekten de har
o Meningen med forslaget var i utgangspunktet at med mindre
kostnader vil kanskje flere delta og inntektene vil øke
allikevel.
o Refundere startavgift innad i klubben til de som har hjulpet til
i arrangeringen.
o Konklusjon: Dette er opp til hver klubb.
Forslag 6 fra Båtsportklubben Sør – Funksjonæropplæringen må få
bedre målrettet oppbygning.
o Jarle jobber med en modell som er bygget opp i moduler.
o Dokumenter er etterspurt tidligere
o Arrangørkonferanse kan være et mål hvor slike erfaringer
kan deles.
o Grenen må ha en kontakt/samarbeid med den som driver
opplæringen
o Gjøre det litt mindre skummelt.
o Fortsette arbeidet Jarle har begynt på.

