NORGES MOTORSPORTFORBUND
FORBUNDSSTYRET
Protokoll 0083-12

Tid

:

Torsdag 31. mai 2012 kl. 1500

Sted

:

Motorsportens Hus, Drammen

Tilstede

:

Roy M. Øwre
Lene Dyrkorn
Tor Erik Waitz
Laila Dervo
Pål Eide
Morten Gultvedt
Stine Karlsen
Kjetil Bredesen
Georg Ellingsen
Frode Sundsdal
Administrasjonen:
Roy N. Wetterstad
Mette Moen Knutsen
Geir Lilletvedt

Forfall

:

Odd Georg Østbyhaug

NORGES MOTORSPORTFORBUND
FORBUNDSSTYRET
00888-12
Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 0082-12
Protokoll fra forbundsstyremøte 0082-12, 23. mars 2012, bekreftes godkjent gjennom epostbehandling.
00889-12
Godkjenne regnskap og regnskapsberetning 2011
Regnskap og årsberetning for 2011 godkjennes og signeres.
Kontrollkomiteens rapport tas til etterretning.
00890-12
Økonomisaker
Regnskapsrapport pr. 30.4.12 tas til etterretning.
Fremlagte likviditetsbudsjett videreutvikles til neste møte.
Det registreres at forbundets gjenstående tapsdisponering/garanti for ACR er på kr
915.000,-. NMF stiller seg åpen for å bidra i en refinansieringsløsning hvor Helgeland
Sparebank bidrar med bedre rentevilkår på hovedlånet og Kulturdepartementet avskriver
sitt lån fra 2004/2005 på kr 2 millioner kroner. NMF vil i en slik situasjon kunne overta
lånet hos Helgeland Sparebank på kr 915.000,- og tilby gunstige vilkår og en fordelaktig
plan for nedbetaling fra ACR.
00891-12
Organisering av styrearbeidet
Forbundsstyret fastsetter veiledende arbeidsfordelingsplan som skissert i forbundsstyresak
891-12.
Som kontaktperson for regionene oppfordres det til å innta en pro aktiv rolle. Være aktiv
og oppsøkende. Fungere som kontaktperson og bindeledd mellom forbundsstyre og
regionsstyre. Mentorrolle for regionleder. Møte på årsmøter. Delta i eventuelle
forhandlinger. Være saksordfører i saker som vedrører regionen direkte.
Emnene under ansvars- og arbeidsfordeling anses som interne fokusområder som ikke
offentliggjøres.
Modellen kommuniseres til regionledere, fagutvalgsledere og administrasjon.
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00892-12
Valg av anleggsutvalg
Det velges følgende anleggsutvalg i NMF:
Leder:
Knut Iver Skøyen
Medlemmer:
Peer Bakke
Lene Fevang
Administrasjonen benytter fortrinnsvis Marianne Engebretsen som utvalgets sekretær.

00893-12
Oppfølging utdanningsreform
Forbundsstyret tar statusrapport fra Utdanningsutvalget til etterretning. Det forutsettes at
modellen for forbundets utdanningsorganisasjon som er beskrevet i forbundsstyresak 83711 iverksettes fullt og helt fra denne sesongen.
Forbundsstyret godkjenner ny modell for aktivitetslederkurs basert på at det skal være en
grunndel som gir aktivitetslederkompetanse og en utvidet del som gir
barneidrettstrenerkompetanse. Som grunndel godkjennes fagplanene utarbeidet og
utprøvd av Conrad Rye-Holmboe, og som utvidet del som gir barneidrettskompetanse
opprettholdes dagens kursopplegg for utdanning av aktivitetsledere. Utdanningsutvalget
bes om å arbeide videre med en viss videreutvikling av det utvidede kurset for å få
ytterligere fokus på trenerrollen, aktivitetsutøvelse med grenvariasjon og ledelse av
treningsgrupper.
Forbundsstyret er i prinsippet åpne for å vurdere ny modell for lisensopplæring basert på
teoridel og praksisdel. Utdanningsutvalget bes om å arbeide videre med problemstillinger
som krever ytterligere belysning før forbundsstyret har det grunnlaget som skal til for å
kunne ta endelig beslutning.
Seksjonsstyret oppfordres til å foreslå vararepresentanter for sine respektive
representanter i Utdanningsutvalget.
00894-12
Orienteringssaker
A)
B)
C)
D)

Ekstraordinært idrettsting – ledermøte
UEM
UIM
Rudskogen
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E) Regionene
F) Enklere arrangement – Seksjonsstyreleder mc etterlyser sak.
00895-12
Eventuelt
Ingen saker.
Roy N. Wetterstad
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