NORGES MOTORSPORTFORBUND
FORBUNDSSTYRET
Protokoll 0087-13

Tid

:

Mandag 14. januar 2013 kl. 1300

Sted

:

Motorsportens Hus

Tilstede

:

Roy M. Øwre
Lene Dyrkorn
Tor Erik Waitz
Morten Gultvedt
Laila Dervo
Odd Georg Østbyhaug
Georg Ellingsen
Administrasjonen:
Roy N. Wetterstad
Mette Moen Knutsen

Forfall

:

Pål Eide
Svein Elgvin
Joyce Øksenholt
Mette Brandt Bjerknæs
Stine Karlsen
Are Antonsen

NORGES MOTORSPORTFORBUND
FORBUNDSSTYRET
00916-13
Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 0085-12
Protokoll fra forbundsstyremøte 0085-12, 9. november 2012, godkjennes.
00917-13
Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 0086-12
Protokoll fra forbundsstyremøte 0086-13, 11. november 2012, godkjennes.
Det foretas justering vedrørende utsendelse av kandidatskjema i sak 00911-12.
00918-13
Økonomisaker
Muntlig redegjørelse fra økonomisjefen tas til orientering.
00919-13
Planarbeidsprosess
Det opprettes en ad hoc arbeidsgruppe som fungerer som planutvalg for å forberede en
langtidsplan for neste forbundstingsperiode, og med perspektiv som strekker seg over i
perioden etter det.
Planarbeidsgruppen består av presidenten og de fire seksjonsstyrelederne med 1.
visepresident og de fire nestlederne i seksjonene som vararepresentanter.
Forbundsstyret åpner for at generalsekretæren kan gi et tidsbegrenset engasjement til en
administrativ koordinator for arbeidet med langtidsplanen.
00920-13
Lisensarbeidsgruppe
Det opprettes en ad hoc arbeidsgruppe for å vurdere endringer i lisenssystemet og hvilke
konsekvenser de ulike forslag og ideer som har vært fremme vil få.
Forbundsstyret legger til grunn at sikkerhets- og forsikringsmessige forhold skal være godt
ivaretatt. System, rutiner og krav til dokumentasjon må sikre at all håndtering er praktisk, hindrer
juks og baseres på moderne elektroniske løsninger.
Det foretas e-postbehandling av lisensarbeidsgruppens sammensetning innen 28. januar 2013.
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00921-13
NMF Lov – 1. gangs behandling
Forbundsstyret vedtar første utkast til ny lov for NMF, men fortsetter arbeidet med å
finpusse på dokumentet, rydde i begrepsbruk osv. Det legges opp til 2. gangs behandling
og helst sluttbehandling på neste forbundsstyremøte.
00922-13
NLR
Forbundsstyret utsetter behandling av NLR. I mellomtiden sendes forbundsadvokatens
første utkast på høring til regionstyrene.
00923-13
Møteplan vår 2013
Forbundsstyremøter før forbundstinget avholdet onsdag 27. februar kl. 1300 og mandag
18. mars kl. 1300.
00924-13
Gjenopptakelse av sanksjonssak
Saken utsettes.
00925-13
Orienteringssaker
A)
B)
C)
D)

Høring om toppidrett
Idrettsmeldingen
Internasjonal skolering
VM Snøscootercross

00926-13
Eventuelt
Region Sør
Region Sør settes under administrasjon. Siste valgte styre oppløses. President,
visepresident båt og generalsekretær gis fullmakt til å oppnevne interimsstyre med 3
personer og 2 vararepresentanter som kan etablere grunnlag for drift av regionen og
forberede nytt årsmøte i løpet av første halvår 2013.
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Medisinsk beredskap og ambulanseproblematikk
NMF ser på muligheten for å invitere til et høringsmøte om temaet med bl.a. Medisinsk
Utvalg, sentrale sportsledere og regionale ledere. Det vurderes å invitere
kompetansemiljøer som f.eks. Sport Rescue Team og Medic Sør for å komme med
råd/tilbud for å møte de utfordringer motorsporten har. Det tas sikte på å holde
høringsmøtet i løpet av første halvdel av februar.
Filming av arrangement
Administrasjonen vurderer om det kan tilrettelegge for at det kan gis tilbud om
filmproduksjon fra mesterskapsarrangement.
Innbydelser, brev, invitasjoner
Det rettes henstilling til alle som skriver invitasjoner, brev etc. på forbundets vegne velger
en form som oppleves som positiv og oppmuntrende.
Motorsportens Hus
Forbundsstyret oppfordrer til at det legges noen ressurser i dekorering av lokalene og at
det forberedes offisiell åpning av Motorsportens Hus før forbundstinget.

Roy N. Wetterstad
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