NORGES MOTORSPORTFORBUND
FORBUNDSSTYRET
Protokoll 0079-11

Tid

:

Fredag 4. november 2011 kl. 1300
Søndag 6. november 2011 kl. 1400

Sted

:

Clarion Hotel, Gardermoen

Tilstede

:

Roy M. Øwre
Lene Dyrkorn
Tor Erik Waitz
Laila Dervo (ank. kl. 1500 under sak 855)
Morten Gultvedt (søndag)
Stine Karlsen (ank. kl. 1350 under sak 855)
Kjetil Bredesen
Bente Kirkhus (fredag)
Odd Georg Østbyhaug (søndag)
Frode Sundsdal
Administrasjonen:
Roy N. Wetterstad
Anders Minken
Mette Moen Knutsen

Forfall

:

Pål Eide
Georg Ellingsen

Representanter og vararepresentanter fra rsm var fraværende på grunn av
deltakelse på EFRA-kongress.
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00853-11
Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 0078-11
Protokoll fra forbundsstyremøte 0078-11, 12. oktober 2011, godkjennes.
00854-11
Økonomisaker
Ingen saker.
00855-11
Oppfølging budsjett 2012
Transaksjonsgebyr på medlemskontingent og lisenser avvikles.
Inndekning skjer gjennom at klubbkontingenten økes.
I denne omgang fjernes i tillegg øvrige transaksjonsgebyr, men det vurderes å kunne
gjeninnføre gebyrer på øvrige transaksjoner som påmelding osv. når datasystemet
fungerer helt etter forutsetningene.
I tillegg reduseres reise og oppholdskostnader med kr 200.000,- i budsjettet for 2012.
00856-11
Budsjettvedtak – kontingenter og avgifter 2012
Klubbkontingenten justeres fra 2012 for å oppveie inntektstap som følge av avskaffelse av gebyrer
på kontingentinnkrevning. Det fastsettes følgende kontingenter for medlemsklubber i NMF som
inkluderer bane- og arrangementsforsikring:
0 – 50 medlemmer
51 – 200 medlemmer
201 – 350 medlemmer
351 – 500 medlemmer
501 eller flere medlemmer

5.750,9.200,12.050,16.200,22.000,-

00857-11
Budsjettvedtak – lisenser 2012
Lisensprisene opprettholdes i 2012 på samme nivå som foregående år, kun justert for
konsumprisindeksreguleringen basert på Statistisk Sentralbyrås prognose på 1,6 %, rundet
opp til nærmeste hele 50.
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00858-11
Forslag om utdeling av hederstegn i gull
Trygve Johnsrud tildeles Norges Motorsportforbunds hederstegn i gull.
00859-11
Offshore Class 1 Larvik 2012
Forbundsstyret ser positivt på planene som er presentert om å bygge opp et offshore class
1 arrangement i Larvik fra 2012. NMF fortsetter dialogen med de involverte aktører og
forsøker å bidra til at det kan skapes et best mulig fundament for satsingen. Strukturelle
og avtalemessige forhold søkes avklart så raskt som mulig.
00860-11
Orienteringssaker
A)
B)
C)
D)

Mysoft
Bragerhagen 16
Utdanning
Lovutvalget NIF

00861-11
Eventuelt
A

Kommunikasjonsstrategi

Forbundsstyret ønsker å få utviklet en kommunikasjonsstrategi for NMF. Styret tar på
nyåret sikte på å avholde et seminar hvor søkelys settes på mål, visjon og strategi.
Møtet forsetter søndag 6. november med følgende sak:
B

Oppsummering motorsportkonferansehelg og motorsportgalla

Forbundsstyret uttrykker stor tilfredshet gjennomføringen av årets motorsportkonferanse
og motorsportgalla.
Det vil være riktig å fortsette å ha en plenumssekvens i innledningen for blant annet å få
satt søkelys på aktuelle spørsmål legge premisser for den formelle og uformelle
kommunikasjon gjennom motorsportkonferansehelgen.
Motorsportgallaen var en svært vellykket modell og showet ble gjennomført med stor
suksess.
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Ledermøtet ga si enstemmige tilslutning til forslaget fra forbundsstyret om å avskaffe
transaksjonsgebyr i medlems- og aktivitetsadministrasjonssystemet, med inndekning
gjennom økning av kontingenten klubbene betaler til NMF og utgiftsreduksjoner. Høringen
støttet også den foreslåtte justering av lisensprisene. På denne bakgrunn justeres
budsjettet for 2012 i henhold til dette og vedtak i sak 855, 586 og 857 bekreftes som
endelige.

Roy N. Wetterstad
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