NORGES MOTORSPORTFORBUND
FORBUNDSSTYRET
Protokoll 0076-11

Tid

:

Torsdag 9. juni 2011 kl. 1300

Sted

:

Forbundskontoret, Drammen

Tilstede

:

Roy M. Øwre
Tor Erik Waitz
Tor Farstad
Kari Mathiassen (til sak 00828 kl 1515)
Lene Dyrkorn (fra sak 00828 kl 1515)
Kjetil Bredesen
Odd Georg Østbyhaug
Administrasjonen:
Roy N. Wetterstad
Mette Moen Knutsen
Anders Minken (enkeltsaker)
Geir Lilletvedt (enkeltsaker)
Sverre Grytnes (enkeltsaker)

Forfall

:

Laila Dervo
Pål Eide
Morten Gultvedt
Georg Ellingsen
Stine Karlsen

Ikke møtt

:

Frode Sundsdal

Gjester

:

Oliver Grundnes, MU (sak 829)
Berit Marie Eira, MU (sak 829)

Lene Dyrkorn fratrådte som inhabil i forbindelse med sak 00831-11.
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00826-11
Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 0075-11
Protokoll fra forbundsstyremøte 0075-10, 3. april 2011, bekreftes godkjent gjennom epostbehandling.
00827-11
Økonomisaker
Forbundsstyret tar til etterretning at tilskudd til sponsorsamarbeidspool i første omgang er
overført til prosjekt i NMF i påvente av opprettelse av selskap. Midler er videre overført
derfra til NMU til innkjøp av hospitality lastebil.
Forbundsstyret tar informasjon om tilpasninger og tilleggskostnader i forbindelse med nytt
IT-system til etterretning.
00828-11
Rapport fra Utdanningsutvalget
Forbundsstyret tar rapport fra Utdanningsutvalget til foreløpig orientering og vil legge opp
til behandling av forbundets utdanningspolitikk gjennom flere møter. Utdanningsutvalget
inviteres til å delta på neste forbundsstyremøte for å redergjøre for sin rapport.
Generalsekretæren utarbeider innstilling med støtte fra den fagkompetanse han har i sin
administrasjon.
Forbundsstyret ser behov for at det blir gjort nærmere vurdering av organisering og
finansiering og at utdanningspolitikken blir belyst i sin helhet.
00829-11
Medisinsk beredskap
Følgende problemstillinger var oppe i forbindelse med høring med Medisinsk Utvalg, hvor
representantene Oliver Grundnes og Berit Marie Eira var til stede:
Sportssjef Anders Minken innledet om den historiske bakgrunn og erfaringene med det
medisinsk faglige arbeidet innen motorsporten.
Løpende håndtering av dispensasjonssøknader fra enkeltutøvere og klubber/arrangører fra
bl.a. krav om ambulanse.
Ambulansesituasjonen har forandret seg mye de siste årene.
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Alternativ til ambulanse kan være sykestue i tilknytning til motorsportanleggene. Her kan
forbundet vurdere å sette en standard for hva en slik sykestue skal inneholde av utstyr.
Alternativt kan det kjøpes inn container innredet som sykestue av den type forsvaret
benytter. Mobile enheter bør også være til rådighet for utleie i rimelig nærhet innenfor
motorsportregionene.
I forbindelse med bygging av nye anlegg bør sykestuer legges inn i planene.
MU arbeider videre med problemstillingene som kom opp i møtet. Det vurderes å utfordre
noen nøkkelpersoner i klubbene til å komme med innspill gjennom korte notater om hva
de opplever som utfordringer knyttet til medisinsk beredskap.
Dersom MU kommer opp med forslag til endringer i medisinsk reglement bør disse sendes
på høring til grenene og regionene.
00830-11
Klagesak NMK
Redegjørelse fra generalsekretær og forbundsadvokat tas til etterretning. Forbundsstyret
er innforstått med strategi og håndtering av saken.
00831-11
Fornyet behandling av sak vedrørende Setesdal folkehøgskole
Forbundsstyret tar saken opp til ny behandling på bakgrunn av at Lene Dyrkorn anses som
inhabil og således skulle ha fratrådt ved behandlingen i det forrige forbundsstyremøtet.
Hun fratrådte ved fornyet behandling og forbundsstyret gjør følgende vedtak:
NMF finansierer gjennomføring av 1 aktivitetslederkurs og 1 trener 1 kurs ved Setesdal
folkehøgskole de to neste skoleårene. Det legges opp til å benytte forbundets og skolens
ansatte som kursholdere for å holde kostnadene mest mulig nede.
00831-11
Orienteringssaker
A) Idrettstinget
B) Vannscooterforbudet
C) Barneidrettsutvalget
00832-11
Eventuelt
Ingen saker.
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Roy N. Wetterstad
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