NORGES MOTORSPORTFORBUND
FORBUNDSSTYRET
Protokoll 0108-15

Tid

:

Fredag 6. november 2015 kl. 1100

Sted

:

Thon Oslo Airport Gardermoen

Tilstede

:

Roy M. Øwre, President
Anders Minken, visepresident mc
Erik Coldevin, visepresident ss
Kjetil Kristiansen, visepresident rsm
Kurt Wachendorf, visepresident mx
Jan Trygve Braaten, vara visepresident båt
Emilie Westbye, seksjonsstyreleder mc
Odd Georg Østbyhaug, seksjonsstyreleder ss
Svein Elgvin, seksjonsstyreleder båt
Administrasjonen:
Roy N. Wetterstad, generalsekretær
Mette Moen Knutsen, økonomisjef
Are Antonsen, kompetanse- og utviklingssjef
Tommy Rovelstad, sportssjef (enkeltsaker)
Geir Lilletvedt, forbundsadvokat
Stine Engelstad, marked/kommunikasjon (enkeltsaker)

Forfall

:

Stine Karlsen, ungdomsleder
Andreas Henriksen, vara ungdomsleder
Pål Virik Nilsen, visepresident båt
Finn Olav Aasen, seksjonsstyreleder rsm
Christina T. Nygård, vara seksjonsstyreleder rsm
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01151-15
Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 0107-15
Protokoll fra forbundsstyremøte 0107-15, 28. september 2015, bekreftes godkjent
gjennom e-postbehandling.
01152-15
Økonomi- og administrasjonssaker
A) Administrasjonen – justert ansvar grenkoordinatorer
B) Regnskapsrapportering
C) Eventuelle grenvise særavgifter som f.eks. seriepåmeldingsavgift rr og
startnummeravgift snx skal behandles av forbundsstyret. Grenens ønsker om satser
og vilkår fremmes for forbundsstyret innen neste forbundsstyremøte 11. desember.
01153-15.
Budsjettvedtak – lisenser 2016
Lisensprisene opprettholdes på samme nivå som foregående år, justert for
konsumprisindeks og transaksjonskostnad og rundet opp til nærmeste hele 10.
Engangslisens opplæring barn rundes opp med kr 5.
Administrasjonen sørger for å utvikle system for lisensprisutvikling som bygger på korrekt
utgangspunkt år for år.
Ved endringer i forsikringspremiene gis forbundsstyret fullmakt til å justere lisensprisene
tilsvarende.
01154-15
Budsjettvedtak – kontingenter og avgifter 2016
Klubbkontingent inkludert klubbforsikring økes med prognosen for vekst i
konsumprisindeksen med 2,1 % rundet opp til nærmeste 100.
Ved endring i forsikringspremiene gis forbundsstyret fullmakt til å justere
klubbkontingenten tilsvarende.
Forbundsstyret skal vurdere og eventuelt iverksette endring av klubbkontingentsystemet
for å motvirke ytterligere reduksjon av antallet klubber i motorsporten.
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01155-15
Budsjett 2016 – 2. gangs behandling
Under henvisning til at forbundsstyret i sak 01147-15 besluttet å fryse budsjettrammene i
2016 budsjettet på 2015 nivå utsettes detaljbehandlingen av budsjettet til forbundsstyrets
desember møte. Det legges til grunn at seksjonene tildeles samme budsjettramme som i
2015.
01156-15
Protokollbekreftelse e-postbehandling fritakssøknad og suppleringsvalg rsm
seksjonen
Thomas Holmesland innvilges fritak fra vervet som styreleder for seksjonsstyret for
radiostyrt motorsport.
Finn Olav Aasen (Trondheim) velges som ny seksjonsstyreleder for rsm seksjonen.
Marianne Engebretsen innvilges fritak fra vervet som nestleder for rsm seksjonsstyret.
Christina Torsbakken Nygård (Gjøvik) velges som ny nestleder for rsm seksjonsstyret.
Torbjørn Jørgensen (Kodal) velges som grenansvarlig/seksjonsstyremedlem for å erstatte
Finn Olav Aasen ved opprykk til seksjonsstyreleder.
I ubesatt posisjon som vararepresentant for grenansvarlig/seksjonsstyremedlem velges
Ole Jacob Bryne (Stavanger)
01157-15
Kåring av Årets Arrangør 2015
Hjellestad Jetski Klubb kåres til Årets Arrangør i Norges Motorsportforbund.
Neste gang Årets Arrangør skal kåres foretar administrasjon nominasjon av kandidater til
styret basert på innspill fra grenene.
01158-15
Markedsreglement – oppdatering etter Idrettstinget 2015
Forbundsstyret vedtar oppdaterte markeds- og rettighetsbestemmelser basert på
endringer vedtatt på det siste Idrettstinget.
Endringen trer i kraft umiddelbart.
Bestemmelsene fremmes for endelig konfirmering på NMF sitt forbundsting i 2017.
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01159-15
Toppidrett – oppfølging organisasjonsutvikling
Forbundsstyret tar statusredegjørelse fra sportssjefen til etterretning.
Videreutviklingen av toppidrettsorganisasjonen fortsetter. Prosessene følges opp i
seksjoner og grener. Sportssjefen involveres i budsjettmøter med seksjoner og grener.
Forbundsstyret behandler budsjett og toppidrettsorganisasjon 11. desember.
Dersom det fra grenene ikke vises tilstrekkelig vilje til å følge opp de føringer som er gitt
på toppidrettsområdet vil forbundsstyret vurdere øremerking eller gripe inn i
budsjettprosessen på annen måte.
01163-15
Eventuelt
A

Kåring av Årets Ildsjel

Lin Granlund kåres til Årets Ildsjel i norsk motorsport i 2015.
Det tas sikte på at kåring av Årets Ildsjel fremmes som sak for forbundsstyret fast hvert
år.
B

Lisensdispensasjon

Utøvere i snøscooterdrag og sportsbåt gis dispensasjon fra det ordinære kravet om
legeattest og fullt lisenskurs ved første gangs løsning av lisens. Generalsekretæren gis i
oppgave å søke å få til praktiske løsninger for å håndtere unntaket i samarbeid med de
aktuelle grenene.

Roy N. Wetterstad
Generalsekretær
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