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Protokoll 0090-13

Tid

:

Fredag 26. april 2013

Sted

:

Choice, Bergen

Tilstede

:

Roy M. Øwre
Lene Dyrkorn
Tor Erik Waitz
Laila Dervo
Pål Eide
Stine Karlsen
Odd Georg Østbyhaug
Joyce Christine Øksenholt
Svein Elgvin
Are Antonsen – sak 954
Administrasjonen:
Roy N. Wetterstad
Mette Moen Knutsen
Geir Lilletvedt

Forfall

:

Georg Ellingsen

NORGES MOTORSPORTFORBUND
FORBUNDSSTYRET
00951-13
Økonomisaker
Regnskapsrapport pr. 28. februar 2013, tas til etterretning.
Det bemerkes at klubbkontingent ikke er utsendt fordi resultatet av idrettsregistreringen
ikke foreligger. Klubbkontingent sendes ut så fort som mulig med den nye regionandelen
inkorporert.
00952-13
Forberedelser forbundsting
Gjennomgang og vurderinger av tingsakene tas til orientering.
00953-13
Valgkomite
Forbundsstyret innstiller Leif Håkestad som leder for valgkomiteen, med Laila Dervo som
vararepresentant.
00954-13
Suppleringsvalg båtseksjonen
Seksjonsstyreleder motorsykkel fratrådte som inhabil. Hennes vararepresentant tiltrådte
under saken.
Seksjonsstyreleder båt redegjorde for forholdene innen båtsporten og utviklingen fra
seksjonsårsmøtet i fjor høst.
Utsettelsesforslag fra generalsekretæren:
«Forbundsstyret anser at det er en så uklar situasjon i forhold til grenansvarlig rundbane i
båtsportseksjonen og hans vararepresentant, at en finner det nødvendig å bruke mer tid
på å få oversikt over situasjonen. På denne bakgrunn permitteres grenansvarlig og hans
vararepresentant inntil forbundsstyret har bragt klarhet i forholdene.
-

1 stemmer for. 8 stemmer mot. Utsettelsesforslaget falt

Forslag fra Lene Dyrkorn og Svein Elgvin om realitetsbehandling og gjennomføring av
suppleringsvalg:

NORGES MOTORSPORTFORBUND
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«Grenansvarlig rundbane i båtsportseksjonen har gjennom flere skriv til forbundsstyret
meddelt at han fratrer sitt verv. Hans vararepresentant har også søkt fritak. Dette har
derfor blitt behandlet som en fritakssøknad. Valgkomiteen fikk på denne bakgrunn et
oppdrag med å finne erstatningskandidater. De som de fleste båtsportklubbene ønsket
erklærte seg villige til å la seg velge. Samme dag som forbundsstyret skal behandle
fratredelsen trekker begge sine fratredelsessøknader tilbake. Forbundsstyret tar ikke saken
av sakslisten og anser at prosessen har kommet for langt til at den kan reverseres rett
forut for realitetsbehandlingen i forbundsstyret. Forbundsstyret fritar derfor Jarle Hagane
og Kristoffer Guldbrandsen fra verv som henholdsvis styremedlem og vararepresentant i
seksjonsstyre båt.»
-

8 stemmer for forslaget. 1 stemme mot. Forslaget vedtatt.

Følgende enstemmige suppleringsvalg ble gjort:
Per Christian Skoglund, Outboardklubben
Varamedlem Hilde Slåttedalen, Grenland Racerbåtklubb»
00955-13
Toppidrettsmeldingen
Redegjørelse fra generalsekretæren tas til orientering. Det fremmes høringsuttalelse fra NMF på
basis av signalene som fremkom gjennom debatten i forbundsstyret.

00956-13
Orienteringssaker
A) Vannscooter – ny regulering
B) Barneidrett
C) Setesdal folkehøgskole
00957-13
Eventuelt
Ingen saker.
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