NORGES MOTORSPORTFORBUND
FORBUNDSSTYRET
Protokoll 0071-10

Tid

:

Tirsdag 7. september 2010 kl. 1300

Sted

:

Forbundskontoret, Drammen

Tilstede

:

Roy M. Øwre
Kari Margrethe Mathiassen
Tor Erik Waitz
Stine Karlsen (ank. 1540 – sak 755)
Kjetil Bredesen
Frode Sundsdal
Odd Georg Østbyhaug
Administrasjonen:
Roy N. Wetterstad
Mette Moen Knutsen
Geir Lilletvedt (enkeltsaker)
Tormod Bjørkli (enkeltsaker)

Forfall

:

Lene Dyrkorn
Morten Gultvedt
Pål Eide
Jon Åge Olsen

Informasjon ble gitt om møteavviklingstrening i tilknytning til møtet.
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00753-10
Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 0070-10
Protokoll fra forbundsstyremøte 0070-10, 8. juni 2010, bekreftes som godkjent gjennom
e-postbehandling.
00754-10
Revidert budsjett 2010
Forbundsstyret vedtar revidert budsjett (vedlagt protokollen) for 2010.
00755-10
Økonomisaker
Forbundsstyret opprettholder vedtak fra 10. juli 2010 og fremmer personlig krav mot
seksjonsstyreleder på kr 35.000,- .
Det konstateres at det er avvik mellom seksjonsstyreleder båt sin forklaring og de
faktaopplysninger NMF har tatt utgangspunkt i når det gjelder Arendal 2009. Det hevdes
at det er innkjøpt diverse utstyr og radioer. Innkjøpene er i så fall gjort uten at det
foreligger vedtak på dette fra kompetent organ og vedtaksført. Det er heller ikke klart hvor
utstyret eventuelt befinner seg i dag. Dersom innkjøpene er foretatt er dette i så fall NMF’s
eiendom og det må sørges for formell behandling i etterkant.
Det kreves at seksjonsstyreleder båt må klargjøre hvor utstyret befinner seg og at han må
innbetale resterende kassebeholdning,
Administrasjonen følger opp saken og foretar innkrevning.
Regnskapsrapport pr. 31.8.10 tas til etterretning.

00756-10
Innkjøp av bobil
Følgende beslutning fra e-postbehandling protokollbekreftes:
”Forbundsstyret bevilger inntil kr 400.000,- til kjøp av bobil.”
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Det tas til etterretning at det ble innkjøpt bobil til kr 330.000,- som har blitt flittig benyttet
gjennom sesongen.
00757-10
Budsjett 2011
Forbundsstyret vedtar budsjett 2011 for Norges Motorsportforbund – vedlagt protokollen –
med følgende justeringer:
Markedsinntekter reduseres fra 600.000 til 200.000
Rammetilskudd økes fra 5.100.000 til 5.500.000
Grunntilskuddet til båtseksjonen økes med kr 100.000.
Kto. 6452 reduseres med kr 50.000
Kto. 7430 reduseres med kr 50.000
00758-10
Arbeidsgruppe arrangementskompetanse – mandat og oppnevning
Forbundsstyret ønsker å styrke grunnlaget for å få forbedret standarden på
motorsportarrangement i Norge slik at publikumsoppslutningen og mediaoppmerksometen
øker.
Det etableres et fagpanel hvor kompetente personer inviteres til å komme med råd om
tiltak for standardheving, kompetanseutvikling og økonomiske løsninger.
Prosjektet ledes av en arbeidsgruppe/styringsgruppe. Følgende forespørres:
Lin Granlund
Roy Otto
Pål Magnussen
Jann Hillestad
Jon Fredheim
Arbeidsgruppen inviterer deltakere til panelsamtaler etter ønsker og behov.
Det settes fokus på tiltak for å gjøre arrangement på ulike statusnivå attraktive for
utøvere, klubber og media. Hvilke oppgaver må ivaretas og hvordan?
Arbeidsgruppen/styringsgruppen utarbeider en rapport om innspillene fra fagpanelet og
fremmer sine anbefalinger gjennom forslag til en handlings- og tiltaksplan hvor
økonomiske løsninger inngår.
Arbeidsgruppen/styringsgruppen utarbeider videre standard arrangementsmanual tilpasset
ulike statusnivå – regionale, nasjonale og internasjonale arrangement.
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Forbundsstyret ber om å få seg forelagt rapport, handlings- og
tiltaksplan og forslag til arrangementsmanualer innen 1. april 2011.
00759-10
Suppleringsvalg visepresident snøscooter
I forbundsstyresak 00752-10-A er Olav Hovet innvilget fritak fra NMF.
Forbundsstyret foretar suppleringsvalg i henhold til NMF’s lov § 16, 3. ledd nr. 11.
Som ny visepresident snøscooter velges Laila Dervo
Tor Farstad velges som ny vararepresentant for visepresident snøscooter.
00760-10
Styresituasjonen i rsm seksjonen
Forbundsstyret tar til etterretning at de fremste tillitsvalgte i rsm seksjonen den siste tiden
ikke har vært i stand til å fungere i sine verv. Seksjonen settes derfor under
administrasjon frem til seksjonsårsmøtet 2010. Generalsekretæren får i oppgave å
håndtere seksjonens drift gjennom de ansatte han utpeker. Disse får en styringsgruppe å
støtte seg på i perioden, bestående av NMF visepresident rsm Pål Eide og grenlederne
Georg Ellingsen, Frank Lyder Clementz og Arild Valdersnes.
00761-10
Orienteringssaker
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

NMK
ACR
NGP
SFF
FFF
Fremtidig kontorsituasjon
Regionale klubbledelsesseminar

00762-10
Eventuelt
Nordisk møte mc – følge opp behandlingen av Svein Kåre Myrabø. Sette søkelys på
hvordan promotor i SO har utøvet sin rolle.
Båt – prøveperiode båtsport fra 30.4.08 – ønsker at det skal vurderes benådning. Orginale
avtaler overlevert fra Frode. Det fremmes sak som e-postbehandles.
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Roy N. Wetterstad
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