NORGES MOTORSPORTFORBUND
FORBUNDSSTYRET
Protokoll 0078-11

Tid

:

Onsdag 12. oktober 2011 kl. 1300

Sted

:

Forbundskontoret, Drammen

Tilstede

:

Roy M. Øwre
Lene Dyrkorn
Morten Gultvedt
Trond Balchen
Stine Karlsen
Kjetil Bredesen
Bente Kirkhus
Frode Sundsdal
Administrasjonen:
Roy N. Wetterstad
Mette Moen Knutsen
Geir Lilletvedt

Forfall

:

Tor Erik Waitz
Pål Eide
Laila Dervo
Georg Ellingsen

Det ble uttrykt bekymring over høyt forfall på flere møter. Presidenten gjør henvendelse til
styrets medlemmer og oppfordrer til å melde forfall tidlig, slik at varamedlemmer kan
innkalles i tide.

NORGES MOTORSPORTFORBUND
FORBUNDSSTYRET
00847-11
Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 0077-11
Protokoll fra forbundsstyremøte 0077-11, 8. september 2011, bekreftes godkjent gjennom
e-postbehandling.
00848-11
Økonomisaker
Regnskapsrapport pr. 30.9.11 tas til etterretning.
Forbundsstyret viser til å ha vært skriftlig orientert om kjøp av eiendommen Nedre
Storgate 42 i Drammen og uttrykker tilfredshet med at det er oppnådd enighet om en pris
som ligger innenfor den kostnadsramme forbundsstyret har satt. Forbundsstyret anser at
det var riktig å trekke seg fra forhandlingsprosessen om kjøp av Bragerhagen 16 fordi det
kom frem nye usikkerhetsmomenter knyttet til den bygningsmessige standard.
00849-11
Budsjett 2012
Det fremlagte forslag til budsjett vedtas med følgende justeringer:
Forslag fra Morten Gultvedt:
Transaksjonsgebyr (post 3980) søkes fjernet dersom det finnes forsvarlig økonomisk
inndekning.
Generalsekretæren fremmer til neste møte sak om inndekningsmuligheter. Styret ønsker å
få vurdert konsekvensene ved ulike løsninger.
-

Enstemmig vedtatt.

Forslag fra Kjetil Bredesen:
Kr 50.000 settes av til forbedring av medlems- og aktivitetsadministrasjonssystemets
brukergrensesnitt. Generalsekretæren fremmer forslag om inndekning til nest møte
-

Enstemmig vedtatt.

00850-11
OL 2022

NORGES MOTORSPORTFORBUND
FORBUNDSSTYRET
NMF vil ved vurdering av hva slags holdning som skal inntas til en søknad
om vinter OL i 2022 legge avgjørende vekt på finansiering. Det må forutsettes at et OL
arrangement ikke går ut over andre deler av idretten. Vinteridrettene og de olympiske idrettene
har generelt gjennom årene blitt prioritert. Idretter som verken er vinterbasert eller olympiske
kommer aldri i nærheten når det gjelder prioritet.
Så lenge det er store etterslep på anleggssiden og store utfordringer ellers i norsk idrett, mener
NMF det ikke er grunnlag for å søke om et nytt OL. Det må først vises vilje også til å satse på
andre idretter, bl.a. gjennom at det legges en langtidsplan for internasjonale statusarrangement i
Norge som omfatter alle deler av idretten. I en slik plan bør det gjøres en helhetlig vurdering av
finansiering slik at man kan få en mer rettferdig fordeling av offentlige midler.
Videre legger NMF vekt på at motorsporten organiserer særidretter og grener som er særdeles
dårlig stillet når det gjelder anlegg. Vi vil i årene fremover ha vårt hovedfokus på at barn og unge
på grunn av mangel på anlegg i store byer og tett befolkede er ekskludert fra å kunne ta del i
motorsportaktivitet. Derfor må vi før vi støtter andre kostnadskrevende tiltak i idretten få på plass
en plan for bygging av et større antall innendørs motorsportanlegg i større norske byer hvor
lydutfordringene er et hinder for etablering av ordinære utendørs anlegg. En løsning kan bl.a.
være at en fremtidig innendørs OL-arena kan omgjøres til motorsporthall etter OL, og således
inngå i den planen motorsporten trenger for å dekke sine viktigste behov.

00851-11
Orienteringssaker
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

Kjøp av kontorlokaler
Integrering
Hall
Sponsorsamarbeidspool – toppidrett – utviklingsorientert ungdomsidrett
Hospitalitytruck
Motorsportkonferansen
Utstyrsleveranseavtale
Setesdal folkehøgskole

00852-11
Eventuelt
Ingen saker.

Roy N. Wetterstad

NORGES MOTORSPORTFORBUND
FORBUNDSSTYRET

