NORGES MOTORSPORTFORBUND
FORBUNDSSTYRET
Protokoll 0098-14

Tid

:

Mandag 25. august 2014 kl. 1300

Sted

:

Motorsportens Hus, Drammen

Tilstede

:

Roy M. Øwre, President
Anders Minken, visepresident mc
Pål Virik Nilsen, visepresident båt
Erik Coldevin, visepresident ss
Kurt Wachendorf, visepresident mx
Svein Elgvin, seksjonsstyreleder båt (video)
Odd Georg Østbyhaug, seksjonsstyreleder ss
Emilie Westbye, seksjonsstyreleder mc
Kari M. Mathiassen, vara seksjonsstyreleder rsm
Administrasjonen:
Roy N. Wetterstad, generalsekretær
Mathea Skoga Johansen, økonomisjef
Geir Lilletvedt, forbundsadvokat
Are Antonsen, kontorsjef

Forfall

:

Kjetil Kristiansen, visepresident rsm
Stein Ove Nordahl, seksjonsstyreleder rsm
Stine Karlsen, ungdomsleder

Forfallsmelding fra Stine Karlsen kom så sent at det ikke var mulig å kalle inn
vararepresentant.
01044-14
Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 0097-14
Protokoll fra forbundsstyremøte 0097-14, 16. juni 2014, godkjennes.
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I personsaker tas det stilling fra sak til sak om hvorvidt
forbundsstyrets medlemmer skal navngis i forbindelse med avstemninger.
01045-14
Økonomi- og administrasjonssaker
Regnskapsrapport pr. 31.7.14 tas til etterretning.
01046-14
Budsjett 2015 – 1. gangs behandling
Forbundsstyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett for 2015. Justeringer vurderes
frem mot neste forbundsstyremøte.
01047-14
Suppleringsvalg ungdomsrepresentant motorsykkelseksjonen
Katrine S. Eriksen velges som ungdomsrepresentant i motorsykkelseksjonen.
01048-14
Jubileumsåret 2016 – status og milepelsavklaringer
NMF arbeider for å få viktige statusarrangement lagt til Norge i 2016. Høyest prioritet har
Lag VM i trial, VM-runde i motocross, VM-runde i snøscootercross, VM-runde F1
rundbanebåt og EM i roadracing.
I tillegg tas det sikte på å få til et godt og innholdsrikt jubileumsshow og det arbeides for å
samle flere av de internasjonale motorsportforbundene til en felles kongressperiode
høsten 2016.
Nødvendige søknader om å få tildelt arrangementene fremmes for de aktuelle
internasjonale forbundene innen de tidsfrister som kreves.
Prosjektorganiseringsløsninger og lokale arrangementssteder vurderes etter at det er
avklart om det blir stilt statsgaranti for Motorsportåret 2016.
Forbundsstyret oppdateres på neste forbundsstyremøte. Mer detaljerte planskisser
presenteres så fort som mulig.
01049-14
Samarbeid Riders for Health
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NMF ønsker i forbindelse med Motorsportåret 2016/100 års jubileet
å markere sportens samfunnsansvarsrolle ved å utpeke en hovedsamarbeidspartner innen
humanitært og sosialt arbeid. I denne sammenheng innledes drøftinger med
bistandsorganisasjonen Riders for Health med sikte på å bygge opp et formelt samarbeid
med dem.
Primært ønsker NMF å bidra til at Riders for Health kan etablere en norsk eller nordisk
avdeling. NMF vil da kunne stille kontorer gratis til rådighet i Motorsportens Hus og dekke
kostnader til telefon og IT i en oppbyggingsperiode. I tillegg kan det drøftes et samarbeid
om personellressurser.
En RFH avdeling i Norge vil kunne jobbe effektivt ut mot de organiserte miljøene innen
motorsport, samt bygge opp gode samarbeidsrelasjoner med organisasjoner og klubber
for motorsyklister og andre motorinteresserte. I tillegg bør offentlige myndigheter, andre
bistandsorganisasjoner og nasjonale virksomheter vurderes som samarbeidspartnere.
I samarbeid med RFH vil det også kunne organiseres kampanjer og aktiviteter med sikte
på samle inn midler til bistandsvirksomheten. NMF vurderer tiltak for å bidra til stabil
tilførsel av midler til RFH. Markedsføring, informasjon og inntektskampanjer vil kunne
bidra til solid forankring av det humanitære arbeidet på bred basis i egen og andre
organisasjoner.
01050-14
Utøverfond
Saken utsettes.
01051-14
Premisser for videre utvikling av lisenskurs
Forbundsstyret gir sin tilslutning til at den innføres modulbasert lisenskurs på de premisser
som Utdanningsutvalget anbefaler. Dette innebærer:
Basiskurs for voksne og foreldre innen rimelig tid etter introduksjon i klubben
Kurset skal dekke alle grener
Kurset skal være basert på e-læring
01052-14
Obligatorisk sikkerhetslederkurs for stevneledere og trenere
Basert på anbefaling fra Utdanningsutvalget innfører forbundsstyret krav om at
sikkerhetslederkurs skal være obligatorisk for stevneledere, trenere og aktivitetsledere
som utdannes i NMF.
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01053-14
Seksjonsårsmøter
Informasjon om opplegg og tidsfrister tar til etterretning. Seksjonsstyrelederne bes
gjennomgå rutinene med respektive grenansvarlige.
01054-14
Orienteringssaker
A) Bilsport
B) NIF – høring toppidrett
01055-14
Eventuelt
A

Enduro

Forbundsstyret krever at motorsykkelseksjonen sørger for at NM reglement kommer på
plass for Enduro slik at NM kan gjennomføres innenfor forsvarlige rammer. Det må
vurderes å frata grenen NM status siden de ikke har vært i stand til å få utarbeidet
reglement i tide. Seksjonsstyret gis fullmakt til å finne frem til en forsvarlig løsning.
Grenen kan under tvil få videreføre fjorårets opplegg også i år, men NM status vil bortfalle
fra 2015 dersom ikke nytt reglement har gjennomgått en fullverdig behandling.
Det forutsettes at forbundsadvokaten foretar en grundig kvalitetssikring av grenens
opplegg.

Roy N. Wetterstad
Generalsekretær

