NORGES MOTORSPORTFORBUND
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Protokoll 0093-13

Tid

:

Fredag 15. november 2013 kl. 1300
Søndag 17. november 2013 kl. 1500

Sted

:

Quality Hotel Tønsberg

Tilstede

:

Roy M. Øwre, President
Lene Dyrkorn, visepresident mc
Jan Trygve Braaten, vara visepresident båt
Tor Farstad, vara visepresident ss (fredag)
Kjetil Kristiansen, visepresident rsm (forfall søndag)
Kurt Wachendorf, visepresident mx
Stine Karlsen, ungdomsleder (forfall søndag)
Joyce Christine Andersen, seksjonsstyreleder mc
Svein Elgvin, seksjonsstyreleder båt
Odd Georg Østbyhaug, seksjonsstyreleder ss
Administrasjonen:
Roy N. Wetterstad, generalsekretær
Mette Moen Knutsen, økonomisjef

Forfall

:

Pål Virik Nilsen, visepresident båt
Erik A. Coldevin, visepresident ss (tilstede søndag)
Stein Ove Nordal, seksjonsstyreleder rsm
Gry Torp, vararepresentant rsm
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00987-13
Protokoll fra forbundsstyremøte 0092-13
Protokoll fra forbundsstyremøte 0092-13, mandag 29. august 2013, bekreftes godkjent
gjennom e-postbehandling.
00988-13
Protokollbekreftelse e-postbehandling
Budsjett for 2014 vedtas. Alternativ 1 av de to fremlagte forslag, basert på en svak økning
av lisensprisene etter faktiske forhold de senere år. Økningen er allikevel lavere enn
regnskapet for 2012 viser.
00989-13
Økonomisaker
Gjennomgang av likviditetsbudsjett tas til orientering.
Regnskapsrapport pr. 31.10.2013 tas til etterretning.
Forbundsstyret stiller seg åpent for en styrking av ledelsesstaben i
forbundsadministrasjonen dersom det blir økonomisk mulig i 2014. Det bes om at det til
neste forbundsstyremøte fremmes en vurdering av muligheten for budsjettjusteringer for
å få rom til å lyse ut en ny stilling i administrasjonens ledelsesgruppe.
Forbundsstyret ønsker fokus på gjennomføringskraften fra styrer, grener og fagutvalg slik
at ressurstildelingene i budsjett gir den ønskede idrett og aktivitet.
Det utarbeides en redegjørelse om allianseidrettslagsmodellen og om dette kan være en
hensiktsmessig organisasjonsløsning for norske motorsportklubber.
Generalsekretæren gis fullmakt til å disponere merinntekter og det overskudd det ligger
an til i 2013, i tråd med signaler gitt at forbundsstyret.
00990-13
Forslag fra lisensarbeidsgruppe
Rekrutteringslisenser og introduksjonslisenser erstattes med en ny opplæringslisens etter
at det er lagt til rette for elektronisk løsning fra 2015. I tillegg erstatter den microlisens 5 –
8 år.
Opplæringslisens kan da løses på sesongbasis eller som engangslisens.
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Klubber som har manuelle lisensblokker må bruke opp disse i løpet
av 2014. Fra 1.1.2015 vil disse ikke lenger være gyldige og de vil heller ikke kunne
innløses hos forbundet.
Pris for opplæringslisens for en hel sesong legges på ca. samme nivå som dagens
rekrutteringslisens.
Pris for engangs opplæringslisens ca. ¼ av sesongpris.
Fra 2015 endres navn på treningslisens til grunnlisens. Det vurderes nærmere hvilken
virkning det vil få om en slik type lisens også tilbys i døgnlisensvariant.
Klubben som står ansvarlig for aktiviteten har også ansvar for å påse at utøvere med
opplæringslisens har gyldig klubbmedlemskap.
For spesielle oppvisninger/parader med veterankjøretøy kan det søkes om å benytte
touringlisens slik at deltakelse i slike veteran parader kun krever ansvarsforsikring
gjennom NMF arrangørklubb.
Lisenskurskrav for gjenopptakelse av lisens økes fra 3 til 5 år, men det forutsettes at
utøveren i samarbeid med sin klubb skal ha ansvar for å oppdateres i forhold til endringer
som har skjedd i fraværsperioden.
Utøver med lisens i en gren kan benytte den som opplæringslisens for en annen gren
innen samme særidrett/avdelingsforbund/seksjon.
Forbundsstyret holder fortsatt muligheten åpen for at det kan gjennomføres enkeltprosjekt
med særskilte lisensvilkår i kategorien lavterskel massemønstringsarrangement med
potensiale for minimum 1000 deltakere. Slike forsøksprosjekt må imidlertid representere
noe nytt på breddeaktivitetssiden og ha større dimensjoner over seg enn tradisjonelle
arrangement.
Utdanningsutvalget får i oppgave å utarbeide forslag til plan for ny lisenskursutdanning
basert på at den gjøres modulbasert med en grunnutdanning og en spesialiseringsdel.
Samordning av lisenskurs for offroadaktiviteter i motorsykkelsporten vurderes også.
Eget lisensregime for radiostyrt motorsport opprettholdes.
00991-13
Budsjettvedtak – lisenser 2014
Lisensprisene opprettholdes på samme nivå som foregående år, kun justert for
konsumprisindeksreguleringen basert på Statistisk Sentralbyrås prognose på 1,9 % rundet
til nærmeste hele 10.
Ved endringer i forsikringspremiene gis forbundsstyret fullmakt til å justere lisensprisene
tilsvarende.
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00992-13
Budsjettvedtak – kontingenter og avgifter 2014
Klubbkontingent inkludert bane- og arrangementsforsikring økes med prognosen for vekst i
konsumprisindeksen med 1,9 %, rundet opp til nærmeste 100.
Ved endring i forsikringspremiene gis forbundsstyret fullmakt til å justere klubbkontingenten
tilsvarende.

00993-13
Søknad om fritak fra tillitsverv – suppleringsvalg nestleder rsm seksjonen
Saken utsettes i påvente av innstilling fra seksjonens valgkomite.
00994-13
Kåring av Årets Arrangør
Osloungdommens Motorsenter Trial kåres til Årets Arrangør i Norges Motorsportforbund.
00995-13
Status toppidrettsarbeidet
Forbundsstyret stiller seg bak administrasjonens fagansvarlige innenfor toppidrett i
forbindelse med deres arbeid for å gjennomføre de prioriterte tiltak i NMF Idrettspolitisk
dokument pkt. 3.1.4.
Prioriterte tiltak og krav følges opp slik at målsettingene i planen kan oppnås.
Satsinger på landslag bør tilpasses Motorsportakademiets standarder med sikte på å inngå
samarbeidskontrakter mellom grener og NMF MA. Grener/seksjoner med landslag inviteres
til dialog om planlegging og drøfting av hvordan utfordringer kan løses.
00996-13
Innføring av idrettens trenerløype i NMF
Forbundsstyret godkjenner opplegg for innføring av idrettens trenerløype i NMF. Det vises
til at NIF har vurdert og akseptert NMF sin grunnutdanning for trener 1 i henhold til
kravene NIF sin trenerløype definerer.
00997-13
Valg av Miljøutvalg
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Kjetil Bredesen velges som leder for NMF sitt Miljøutvalg.
President og generalsekretær gis fullmakt til å oppnevne nestleder og inntil 3 øvrige
medlemmer av utvalget.
00998-13
Klage fra Re Motorsport – avklaring klageinstans
Klage fra Re Motorsport oversendes båtsportseksjonen for behandling/uttalelse. Resultatet
forelegges forbundsstyret.

Spørsmål om habilitet ble reist i forhold til Joyce Christine Andersen på grunn av
relasjonene til person knyttet til saken. Hun bemerket at hun ikke anså seg inhabil i
henhold til habilitetsbestemmelsene, men valgte likevel å fratre på grunn av betentheten i
saken.
Vararepresentant Are Antonsen trådte inn under behandlingen av saken.
00999-13
Situasjonen i båtseksjonen
Redegjørelse fra seksjonsstyreleder båt tas til orientering.
Forbundsstyret tar båtseksjonsstyrelederens strategi for håndtering av konfliktsituasjonen
med en tidligere sentralt tillitsvalgt til etterretning. Siden vedkommende har engasjert
advokat må håndteringen av saken justeres i forhold til dette.

Joyce Christine Andersen var under behandlingen av sak 0999-13 fratrådt som inhabil.
Vararepresentant Are Antonsen deltok under behandlingen av saken.
01000-13
Planleggings- og rapporteringsrutiner internasjonal virksomhet
NMF tar i bruk NIF sine skjema for systematisk planlegging av internasjonal deltakelse og
skjema for systematisk rapportering fra internasjonal deltakelse.
01001-13
NM-status kvinneklasse Enduro
Forbundsstyret gir i en forsøksperiode på tre år mulighet for å opprettholde NM-status i
kvinneklassen i Enduro med helt ned til 5 startende deltakere. I løpet av forsøksperioden
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bør det være opparbeidet grunnlag for å gå tilbake til normal
bestemmelse med krav om 10 deltakere.
Kvinnerekrutteringen i grenen må følges aktivt opp og grenen bes om å avgi årlige
rapporter til seksjonsstyret om sine tiltak gjennom forsøksperioden.
01002-13
Orienteringssaker
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)

Anleggsutvalget
Utdanningsutvalget
Barneidrettsutvalget
Medisinsk Utvalg
Christian Rolid Flaten Minnefond
Status jubileumsplanlegging
Studentoppgave holdningskampanje
Bilsport
ACR

01003-13
Eventuelt
A

Aktuelle saker fra motorsportkonferansen

Snøscooter bemerker at jurylederseminar kolliderer med internasjonalt arrangement i
Østersund den andre helgen i januar. De ønsker å få vurdert om det kan være mulig å
flytte tidspunktet for jurylederseminar
I forbindelse med Midt Norsk Mesterskap i snøscootercross er det to klubber som ikke har
tilbakebetalt startavgift etter avlyste runder. Forbundet involverer seg sammen med
regionen for å få klubbene til å rydde opp i situasjonen, samt vurdere tiltak for å forhindre
at slike situasjoner oppstår i fremtiden.
Smågrenene i motorsykkelseksjonen har uttrykt misnøye med hvordan
smågrensamarbeidet fungerer. Det anmodes om en vurdering av tiltak for å forbedre
samarbeidsmodellen.
Forbundsstyret slår fast at manuelle lisenser som er i omløp må brukes innen 1.1.15. Etter
dette tidspunkt vil de ikke lenger ha noen verdi.
Det klarlegges nærmere om det må gjøre ytterligere tilpasninger i forhold til microlisens.
Det vurderes om det vil være behov for å reise sak om videre utfordringer på
lisensområdet og om behov for arbeidsgruppe.
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Redegjørelse fra visepresident mc vedrørende Utdanningsutvalget
tas til orientering. Forbundsstyret merker seg at det legges opp til at kort
aktivitetslederkurs skal kvalifisere til tittelen sikkerhetsleder.
Redegjørelse fra seksjonsstyreleder båt tas til orientering. Helgen beskrives som jevnt over
som positiv for båtseksjonen.
På bakgrunn av spørsmål i snøscooterseksjonen om rollen til regionalt ansatte søkes det å
få gitt en oppklaring rundt dette. Det tas til etterretning at generalsekretæren har
orientert om rollen til de regionalt ansatte på regionledermøtet.
Det registreres at det er fremkommet ønske om å få vurdert forbedringer i
oppdateringsrutiner tekniske kontrollanter.
Redegjørelse fra seksjonsstyreleder mc tas til orientering. På grunn av at det rapporteres
om varierende kvalitet på møteledelsen i grenmøtene anmodes om at det foran neste
konferanse vurderes hvordan dette kan struktureres, eventuelt ved å gå tilbake til den
gamle ordningen med et eget forberedende møte for grenmøteledere.
Motorsykkelseksjonsstyrelederens påpekning av at vi generelt bør bli flinkere til å overføre
beste praksis mellom seksjoner og grener registreres.
Helgens møter har vist at Roadracing har en intern utfordring i grenledelsen. Siden den
valgte grenansvarliges sykmelding har fått lengre varighet finner forbundsstyret det
hensiktsmessig å konstituere en ny vararepresentant for fungerende grenansvarlig i
fraværsperioden. Tor Henning Molstad konstitueres i denne rollen dersom han er villig til å
påta seg oppgaven. De impliserte personene orienteres om hvordan situasjonen blir
håndtert.
Forbundsstyrets vararepresentanter inviteres på neste års motorsportgalla.
B

Opprettelse av tildelingsutvalg

Styret delegerer ansvaret for tildeling av toppidrettsmidler til nytt tildelingsutvalg
bestående av visepresident ss, administrativ fagrepresentant og ekstern representant.
Jorunn Horgen forespørres om å være ekstern representant. Dersom hun ikke kan påta
seg det gis generalsekretæren fullmakt til å finne en annen representant. Ved behov gis
det i tillegg fullmakt til å oppnevne inntil to vararepresentanter.
C

Workshop organisasjonsutvikling/organisasjonskultur

Det tas sikte på å gjennomføre en workshop for styre og administrasjon i løpet av første
halvår 2014 hvor det blant annet settes fokus på organisasjonsutvikling,
organisasjonskultur og samarbeid.

NORGES MOTORSPORTFORBUND
FORBUNDSSTYRET
Roy N. Wetterstad
Generalsekretær NMF

