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:
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01079-14
Konstituering av forbundsstyret etter seksjonsårsmøter 2014
Forbundsstyret konstitueres for en ny mandatperiode med følgende resultat av valg på
seksjonsårsmøter i avdelingsforbundene:
Båtseksjonen:
Svein Elgvin, leder/forbundsstyremedlem – gjenvalgt
Mette Brandt Bjerknæs, nestleder/varamedlem forbundsstyret – gjenvalgt
Motorsykkelseksjonen:
Emilie Westbye, leder/forbundsstyremedlem – gjenvalgt
Ivar Gynnild, nestleder/varamedlem forbundsstyret – gjenvalgt
RSM seksjonen:
Thomas Holmesland, leder/forbundsstyremedlem – ny
Marianne Engebretsen, nestleder/varamedlem forbundsstyret – ny
Snøscooterseksjonen:
Odd Georg Østbyhaug, leder/forbundsstyremedlem – gjenvalgt
Bente Kirkhus, nestleder/varamedlem forbundsstyret – gjenvalgt
I RSM seksjonen var det ikke mulig å få gjennomført valg av ungdomsrepresentant og
varamedlem for denne. Seksjonsårsmøtet ga derfor forbundsstyret i oppgave å foreta
disse valgene som suppleringsvalg. Dette følges opp så fort det lar seg gjøre.
01080-14
Rapportering og aktuelle saker fra msk og seksjonsårsmøter 2014
De muntlige rapporter fra styrets medlemmer fra seksjonsårsmøter,
motorsportkonferansen, grenmøter, fagmøter og motorsportgallaen tas til orientering,
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sammen med synspunkter fra forbundsstyrets medlemmer om
organisering og gjennomføring.
Administrasjonen bes å foreta en intern evaluering av erfaringene fra årets arrangement
som legges frem for forbundsstyret til orientering og drøfting.
På bakgrunn av humorinnslag på motorsportgallaen kan ha blitt oppfattet å ha gått for
langt og har kunnet virke støtende sendes beklagelse til tre kvinnelige utøvere.
01081-14
Orienteringssaker
A) MITA – Status og oppfølging bl.a. med valg av betalingssystem tas til
etterretning.
B) Grennavn – begrepsbruk – synspunkter/innspill kan sendes generalsekretæren.
C) Dragracing – kostnadsanalyse
D) Voldsepisode – Presidenten opplyste at han var blitt informert av en klubb om at
de skal ha fått rapportert om at en voldsepisode som involverte to av
konferansedeltakerne skal ha skjedd ute på byen i løpet av helgen. Presidenten
viste til å ha bedt klubben ta opp med fornærmede om vedkommende finner
grunnlag for politianmeldelse. Det var blitt signalisert at episoden kunne bli
rapport til forbundet.
01082-14
Eventuelt
A
Sak fremmet av seksjonsstyreleder mc om involvering av
ungdomsutvalget
Forbundsstyret gir sin tilslutning til at ungdomsutvalget bør involveres i forbindelse med
messearrangement og annen utadrettet virksomhet hvor det er viktig å profilere
motorsporten på en måte som appellerer til de yngre generasjoner.
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