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:
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:

Harald Tufthaug (sak 786)
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00783-10
Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 0072-10
Protokoll fra forbundsstyremøte 0072-10, 7. september 2010, godkjennes.
00784-10
Økonomisaker
Forbundsstyret godkjenner søknad fra BIU om overføring av udisponerte midler fra 2010
til 2011.
Generalsekretæren gis fullmakt til å disponere merinntekter og det overskudd det ligger
an til i 2010, i tråd med signaler gitt av forbundsstyret.
Generalsekretæren gis fullmakt til å behandle søknader om overføre egne inntjente midler
for grener eller andre deler av virksomheten. Anvendelse av markedsmidler må ha tydelig
definert formål.
Generalsekretæren gis fullmakt til å utbetale tilskudd for kjøp av tjenester fra idretts- og
aktivitetskonsulenter i regionene for 2011, nå i 2010.
Det sendes faktura til klubber som ikke har sendt inn medlemslister og klubber som ikke
har benyttet det elektroniske medlemsadministrasjonssystemet, basert på antall
medlemmer innrapportert i idrettsregistreringen i 2009.
Redegjørelse fra økonomisjefen om økonomisk status for seksjonene tas til etterretning.
00785-10
Forbundets toppidrettspolitikk
Forbundsstyret merker seg vedtaket fra seksjonsårsmøtet for NMF avd. Norges
Motorsykkelforbund med ønske om å foreta justering av forbundets toppidrettspolitikk. Det
vises til at det er tatt initiativ for å få evaluert Team Norway modellen som er bygget opp
gjennom de siste årene. Forbundsstyret avventer evalueringen og vil når den foreligger
vurdere om det er behov for å vurdere tiltak for å videreutvikle toppidrettsarbeidet.
Generelt ønsker forbundsstyret at det skal være kontinuerlig søkelys på hvordan det kan
oppnås optimale resultater innenfor de begrensende rammer som er til rådighet.
Med utgangspunkt i vedtaket fra motorsykkelårsmøtet fremmes sak i løpet av
vinteren/våren 2011 om muligheten for å utvikle en ny modell ved siden av Team Norway
modellen som har en annen basis og som åpner for at andre grupper også kan ha
mulighet til å få støtte til prosjekt som kan utvikle grenenes talentutviklingsarbeid. Det må
legges til grunn at det skal være klare kriterier og kvalitetssikringsrutiner. Det må
forutsettes det i forbundet finnes mulighet til å oppnå finansiering.
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Det tas sikte på at ekstern evaluering av forbundets
toppidrettarbeid kan skje i løpet av 2011. Forbundsstyret ber om å få seg forelagt sak om
hvordan en ekstern evaluering kan gjennomføres.

00786-10
Motocross – kontrakt landslagstrener
Redegjørelse om opplegg for landslagssatsing for motocross fra grenansvarlig Harald
Tufthaug, tas til orientering.
Det henvises til plandokument for landslagssatsing for mx som inneholder forpliktende
utdanningsplan for trener og resultatmål som premiss for kontrakten. Plandokumentet
følger kontrakten som underlag/bilag.
Forbundsstyret godkjenner kontrakt mellom NMF og Kenneth Gundersen som
landslagstrener for motocross. Generalsekretær signerer kontrakten på forbundets vegne.
00787-10
Søknad fra dragracing om fritak fra å bruke nytt påmeldingssystem
Saken utsettes.
00788-10
Felles regelverk for freestyle mx, snx og atv/quad
Forbundsstyret godkjenner i prinsippet at det etableres et felles regelverk for freestyle mx,
snx og atv/quad. Det tas utgangspunkt i at det i størst mulig grad skal forankres i
internasjonalt regelverk. Generalsekretæren gis fullmakt til å utarbeide det nye felles
regelverket for motorsykkel- og snøscootersportens freestyleaktiviteter.
00789-10
Fremtidig kontorsituasjon
Redegjørelse fra generalsekretæren om aktuelle muligheter for fremtidig kontorløsning
etter at leiekontrakten i Nedre Storgate 13,tas til etterretning. Det jobbes primært videre
med å få til en avtale om kjøp av en seksjon i sameiet Bragerhagen 16 i Drammen.
00790-10
Orienteringssaker
A) Setesdal folkehøgskole – motorsportskolen
B) NMK
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00791-10
Eventuelt
A

Søknad om tilleggsbevilgning til båtseksjonen

Ved overskudd i seksjon snøscooter og motorsykkel kan inntil kr 10.000,- fra hver av disse
seksjonene omfordeles til seksjon båt for å dekke opp eventuelt overbruk der. Det
forutsettes at midlene skal være bidrag til underskuddsdekning og at det ikke blir iverksatt
nye ekstra tiltak innen båtseksjonen.

Roy N. Wetterstad
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