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Protokoll 0074-11

Tid

:

Tirsdag 1. mars 2011 kl. 1300

Sted

:

Forbundskontoret, Drammen

Tilstede

:

Roy M. Øwre
Lene Dyrkorn
Morten Gultvedt
Ronny Mangerud
Kjetil Bredesen
Frode Sundsdal (gikk 1830)
Odd Georg Østbyhaug
Georg Ellingsen
Administrasjonen:
Roy N. Wetterstad
Mette Moen Knutsen
Geir Lilletvedt (enkeltsaker)
Sverre Grytnes (enkeltsaker)

Forfall

:

Pål Eide
Stine Karlsen
Laila Dervo
Tor Farstad
Tor Erik Waitz

Ikke møtt

:

Trond Balchen
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00792-11
Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 0073-10
Protokoll fra forbundsstyremøte 0073-10, 3. desember 2010, bekreftes godkjent gjennom
e-postbehandling.
00793-11
Økonomisaker
Redegjørelser om budsjett- og planbehandlingen i seksjonene tas til etterretning.
Protest- og appellgebyr, sanksjonsreglementet pkt. 13, er ikke endret siden 2009. Det
foreslås følgende endring av de ulike satser:
Det norske protestgebyret settes til kr 2.000,Det norske appellgebyret settes til kr 5.000,Depositum for teknisk protest settes til kr 4.000,Satsene gjøres gjeldene fra 15. mars 2011.
(2 stemmer imot gebyrendring – Sundsdal og Mangerud)
Forbundsstyret bekrefter for øvrig de transaksjonsgebyr som har vært lagt til grunn i
langtidsbudsjettet:
Administrasjonsgebyr medlemskontingenter kr 45,Administrasjonsgebyr lisenser kr 45,Transaksjonsgebyr stevnepåmelding kr 25,I forbindelse med kjøp av kontor opprettholder forbundsstyret totalrammen på 10
millioner kroner, men utvider rammen for bruk av egenkapital til 4 millioner kroner.
00794-11
Regnskap 2010
Redegjørelse om status tas til etterretning. Endelig behandling foretas i neste møte.
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00795-11
Reorganisering av Medisinsk Utvalg
Forbundsstyret godkjenner at Nils Kahler fritas fra vervet som leder for Medisinsk Utvalg.
Oliver Grundnes velges som ny leder.
Forbundsstyret ber om at Medisinsk Utvalg raskt tar opp utfordringene knyttet til
medisinsk reglement. Det legges opp til at seksjonsstyrelederne inviteres til et
drøftingsmøte med MU
00796-11
Barneforskrift vannjet
Innstilling:
Barneidrettsutvalgets forslag til justert barneidrettsforskrift som inkluderer vannjet,
godkjennes.
Forslag fra Odd Georg Østbyhaug:
Forbundsstyret ønsker en e-posthøring i båtseksjonsstyret før forbundsstyret gjør vedtak
gjennom e-postbehandling.
-

7 for utsettelse. 1 for realitetsbehandling (Mangerud)

Utsettelsesforslaget vedtatt.
00797-11
Miljøutvalget - suppleringsvalg
Forbundsstyret godkjenner at Geir Ove Brenne fritas fra vervet som leder for Miljøutvalget.
Som ny leder velges Lene Fevang.
00798-11
Nytt IT-system – status og utfordringer
Redegjørelse om status og utfordringer tas til etterretning.
00799-11
NMK
Fremlagt informasjon og muntlig redegjørelse om saken tas til etterretning.
Det tas sikte på å avholde informasjons- og dialogmøter med berørte NMK-klubber.
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00800-11
Fellesdel nasjonalt reglement
NLR, fellesdel spesialreglement og sanksjonsreglement gjennomgås og oppdateres. Dette
sendes forbundsstyret for gjennomgang og e-postbehandling.
Forbundsstyret får seg forelagt forslag til tekst når det gjelder klargjøringen av klubbløp
og begrensede løp når dette foreligger fra ad hoc arbeidsgruppen som ble opprettet i siste
møte i motorsykkelseksjonens styre.
00801-11
Reglementstilpasninger for NM MX i spesialformat
Seksjonsstyreleder MC, visepresident MX og generalsekretæren gis fullmakt til å
godkjenne reglementstilpasninger for å kunne gjennomføre forsøk med NM i Motocross i
et nytt spesialformat.
00802-11
Forslag til Idrettstinget om utvikling av barneidrettsforskriften
NMF forsøker å få følgende justeringer av barneidrettsforskriften opp til behandling i rette
organer i NIF:
I forbindelse med konkurranser for barn foreslås det at aldersinndelingen i klasser for 10åringer justeres: 8 – 10 år og 10 – 12 år. Dette innebærer at 10-åringer skal kunne velge
om de vil kjøre i klassen 8 – 10 år eller 10 – 12 år. Dette passer bedre for flere av våre
grener, også med tanke på harmonisering av reglene i Norden.
Nedre alder for å delta i nasjonale statusløp (NC, NM) og internasjonale konkurranser
senkes til fra det året de fyller 12 år. Dette er også en tilnærming til de øvrige nordiske
landene; de norske reglene er strengere enn reglene i de øvrige nordiske landene. I tillegg
til harmoniseringen begrunnes forslaget også i geografiske forhold; mange klubber ligger
slik til at der er naturlig å konkurrere i de andre nordiske landene.
00803-11
Grafisk profil – retningslinjer for logobruk
Basert på signaler gitt av forbundsstyret gis generalsekretæren fullmakt til å iverksette
tiltak og prosesser for å utvikle og forbedre forbundets logo og grafiske profil. Det legges
til grunn at det bør bli bedre sammenheng mellom forbundslogo,
avdelingsforbundspresentasjon og måten grener, landslag osv. skal fremstå.
Det tas sikte på at det skal utvikles en tydeligere merkevareprofil.
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Forbundsstyret får seg forelagt forslag til endelig godkjenning.
Det poengteres at alle deler av vår virksomhet er forpliktet til å følge forbundets
retningslinjer for logobruk.
00804-11
Protokollbekreftelse e-postvedtak om regionssak
Følgende beslutning fra e-postbehandling protokollbekreftes:
Forbundsstyret godkjenner at klubber som driver trial og speedway i region vest gis
anledning til å konkurrere i NMF region sør, på lik linje med klubbene der.
Endringen påvirker ikke den formelle organisasjonstilknytningen til region vest, men
innebærer kun en generell dispensasjon til å konkurrere i en annen region.
00805-11
Disiplinærsak snøscooter
Forbundsstyret tar vurdering fra forbundsadvokaten til etterretning og gir sin tilslutning til
at det ikke foreligger grunnlag for anmeldelse i den aktuelle saken.
00806-11
NIF – Idrettstinget og aktuelle saker
Muntlig redegjørelse tas til orientering.
00807-11
Orienteringssaker
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

Arvesak Askim
Forsikring
Administrasjonen
Internasjonale organisasjoner
NRK – sportsstrategi
NMF – tv-produksjon
Spillemidler til utstyr
Redbull

00808-11
Eventuelt
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A
Justering/fortolkning av aldersbestemmelser og barneidrettsforskriften i
NMF.
Intern justering av aldersbestemmelser og barneidrettsforskriften i NMF:
I de klasser der det er naturlig, hvor kubikk og klasser henger sammen, skal det kunne
drives trening for den aldersklassen man kan konkurrere i påfølgende år.

Roy N. Wetterstad
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