NORGES MOTORSPORTFORBUND
FORBUNDSSTYRET
Protokoll 0092-13

Tid

:

Torsdag 29. august 2013 kl. 1300

Sted

:

Motorsportens Hus, Drammen

Tilstede

:

Roy M. Øwre
Jan Trygve Braaten
Erik A. Coldevin
Kjetil Kristiansen
Kurt Wachendorf
Andreas Henriksen
Joyce Christine Øksenholt
Bente Kirkhus
Administrasjonen:
Roy N. Wetterstad
Mette Moen Knutsen

Forfall

:

Lene Dyrkorn
Anders Minken
Pål Virik Nilsen
Stine Karlsen
Odd Georg Østbyhaug
Svein Elgvin
Mette Brandt Bjerknæs
Georg Ellingsen
Gry Torp

NORGES MOTORSPORTFORBUND
FORBUNDSSTYRET
00975-13
Protokoll fra forbundsstyremøte 0091-13
Protokoll fra forbundsstyremøte 0091-13, mandag 10. juni 2013, bekreftes godkjent
gjennom e-postbehandling.
00976-13
Økonomisaker
Gjennomgang av likviditetsbudsjett tas til orientering.
Regnskapsrapport pr. 30.66.2013 tas til etterretning.
00977-13
Budsjett 2014
Saken utsettes. Nytt budsjettforslag sendes ut for e-postbehandling kommende uke.
00978-13
Håndtering av markeds- og medierettigheter
Redegjørelse om håndtering av markeds- og medierettigheter tas til etterretning. Det tas
sikte på å styrke kunnskapen og skape bevisstgjøring på dette området i alle deler av
forbundet. Det foretas en gjennomgang av markedsbestemmelsene før neste forbundsting
for å vurdere muligheter for forbedringer.
00979-13
Søknad om fritak fra tillitsverv – suppleringsvalg rsm seksjonen
Georg Ellingsen innvilges fritak fra sitt verv som leder for rsm seksjonen.
Stein Ove Nordal konstitueres som leder i rsm seksjonen. Dersom valgkomiteen i rsm seksjonen
støtter kandidaturet til Nordal velges han på permanent basis.

00980-13
Forbundets hospitality truck – erfaringer med driftsmodell
Foran neste sesong vurderes ny driftsmodell for forbundets lastebil. Det tas sikte på best
mulig promotering av lastebilen og mulighetene den gir. Bl.a. bør den vises frem på
motorsportkonferansen.
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00981-13
Christian Flaten Minnefond
I respekt og ærbødighet for Christian Flaten og hans etterlatte vil NMF påta seg den rolle
og det ansvar familien ønsker for videre administrering av Christian Flaten Minnefond.
Det tas sikte på å foreta utdelinger fra Minnefondet i forbindelse med den årlige
motorsportgallaen/motorsportkonferansen.
00982-13
Klager på opptreden fra tillitsvalgt
Saken utsettes.
Påklagede innvilges av helsemessige årsaker permisjon fra sitt tillitsverv og sine øvrige
funksjoner i NMF. Det registreres at det er signalisert behov for 1 måneds permisjon i
første omgang, men at forlengelse kan bli aktuelt. På denne bakgrunn gis permisjonen på
ubestemt tid inntil det blir søkt om gjenopptak av funksjonene.
00983-13
Antidoping samarbeid
NMF inngår samarbeidsavtale med Antidoping Norge om å bli registrert som Rent
Særforbund. Konseptet er etablert for å sette verdiarbeid og antidoping systematisk på
agendaen, og anses å passe godt inn i forhold til den standard motorsporten ønsker å
holde.
00984-13
NIF – Behandling av lov for NMF
NIF sin behandling av NMF sin lov tas til orientering. Justeringer gjøres i henhold til
anførslene fra NIF. Øvrige spørsmål vurderes i forbindelse med neste forbundsting.
00985-13
Orienteringssaker
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

Organisering marked – Det informeres videre i seksjonsstyrene.
Forbundskontoret
Bilsport
Klagesak Kulturdepartementet
Innkalling ekstraordinært idrettsting
NIF – utenlandske spillselskap
NIF – kostnadskrevende anlegg
NIF – høring ny forvaltningsordning post 3
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I) Innføring NKR – Jury A
J) IT
K) Båtseksjonen – internasjonal representasjon
00986-13
Eventuelt
A

TM

Det vises til gjentatte klager på importør av TM. Forbundsadvokaten bes vurdere tiltak og
virkemidler innen idretten for å stanse aktører som skaper problemer for idrettsaktiviteten.
Dersom det ikke finnes hjemmel for å reagere mot TM importøren vurderes grunnlaget for
å sanksjonere utøverne som vedkommende er tilknyttet.
B

Klubbovergang

Det sjekkes med forbundsadvokaten om det finnes hjemmel i lovverket for å åpne for
felles lag mellom klubber i tilfeller hvor klubber ikke har utøvere nok til å stille lag alene.
Styret ber om at vurderingen fra advokaten foreligger innen 3. september.
C

Oppvisningsaktivitet

Seksjonsstyrene bes å initiere en gjennomgang av vilkår og rutiner for gjennomføring av
oppvisningsarrangement. Ivaretakelsen av helse, miljø og sikkerhet gjennomgås nøye,
herunder kompetansekrav og ledelsesansvar.
D

Medisinsk Utvalg

Det velges følgende Medisinsk Utvalg:
Leder:
Steffen Rothschild
Medlemmer:
Anders Minken
Terje Nilsen
President og generalsekretær gis fullmakt til å oppnevne ytterligere inntil to medlemmer
og inntil tre varamedlemmer.
E

Re Motorsportklubb – søknad om VM F2 i rundbanebåt 2014
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Klage fra Re Motorsport på vedtak i båtseksjonen om vilkår for å
fremme søknad om VM i F2 i 2014 forelegges for seksjonen for behandling der.
Forbundsstyret finner ikke grunnlag for å overprøve seksjonsstyret i den aktuelle saken.
-

Etter å ha ytret seg om søkerklubbens oppfatning fratrådte Joyce Øksenholt som
inhabil i saken.

Roy N. Wetterstad
Generalsekretær NMF
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