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01160-15
Internasjonale spørsmål – rapporter og saker fra internasjonale representanter
Forbundsstyret tar til orientering rapporter avgitt fra følgende internasjonale
representanter som var tilstede:
Anders Minken, leder Trialkommisjonen FIME
Pål Virik Nilsen, medlem Utøverkomiteen UIM
Emilie Westbye, medlem Kvinnenettverk FIM
Odd Georg Østbyhaug, medlem Motocrosskommisjonen FIME (SNX)
Kenneth Trondsen, medlem Dragracingkommisjonen FIME
Svein Elgvin, medlem Miljøarbeidsgruppen UIM
Roy N. Wetterstad, leder Strategiarbeidsgruppen FIME
Øvrige internasjonale representanter fra NMF:
Marit Strømøy, leder Utøverkomiteen UIM
Ivar Gynnild, medlem Motocrosskommisjonen FIME (Hillclimb)
Mette Bjerknes, medlem Likestillingskomiteen UIM
01161-15
Rapportering og aktuelle saker fra motorssportkonferansen
Forbundsstyret registrerer foreløpig følgende fra styremedlemmenes rapporter fra
motorsportkonferansen:
Entydig positive tilbakemeldinger på Utdanningsseminar fredag 6. november.
Entydig positive tilbakemeldinger på plenumsmøtet på motorsportkonferansen. Traff
meget godt på temaer og vinklinger.
Motorsportgallaen holdt nok en gang et meget høyt nivå, men gallasalen var ikke ideell for
formålet.
Stor deltakelse på klubbledermøtet med fokus på økonomi, avgifter og kontingenter.
Ingen innvendinger mot opplegget fra forbundsstyret fremkom i høringsrunden. Aktuelle
utfordringer og problemstillinger berørt. Vellykket med klubbpresentasjon av Hjellestad
Jetskiklubb. Klubbpresentasjoner bør med i fremtidige klubbledermøter. Det gir god
inspirasjon å vise frem tid gode eksemplene.
På regionledermøtet møtte kun to av regionene. Det hadde imidlertid vært
samordningsmøte mellom regionen i forkant slik at de som deltok hadde med seg
problemstillinger derfra. Flere regioner har problemer med svak økonomi og manglende
økonomisk forutsigbarhet. Det er store forskjeller i støtteordninger fra idrettskretsene. Det
bør tas opp med idrettskretsene om det kan utvikles et felles system for støtte til regioner
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og særkretser. Region Øst har særlig stor utdanningsaktivitet og vil søke om prosjektstøtte
til kompetansetiltak.
Det ønskelig å få bedre klarlegging av regionens rolle. NMF ble anmodet om å utarbeide
en veiledning som bør innarbeides i håndboken for tillitsvalgte. NMF seminar for regionalt
tillitsvalgte er ønsket.
Visepresident rsm uttrykte bekymring over at ny seksjonsstyreleder ikke møtte. God
stemning, men uakseptabelt at IT prosjektleder ikke stilte til orientering om IT
utfordringer.
Visepresident ss og seksjonsstyreleder ss viste til fokus på lisensspørsmålet for ss
dragracing, og ber NMF klargjøre hva som vil gjelde innen to uker. Frist for å melde inn
løp i grenen er utsatt til jul.
I Snøscootercross er spørsmålet om å senke aldersgrensen på fullstørrelsesmaskiner et
omstridt tema. Forslag om dette falt.
Visepresident mc, visepresident mx og seksjonsstyreleder mc meldte om gode møter og
konstruktive diskusjoner i grenene.
Roadracing later til å ha de største utfordringene. Det ble holdt et forberedende møte med
grenledelsen. Uoversiktlige ledelsesforhold. Oppfølgingsmøte med grenledelsen bebudet.
Motocross innstiller på omgjøring av noen klasser. Har utfordring med å få arrangører. NM
begrenses til to runder, hvor av den ene i kombinasjon med Nordisk Mesterskap.
Nordisk Mesterskap i MX flyttes til siste helgen under Nordiske Motorsportleker.
Arrangementet ønskes lagt til Lier.
Motocross vil søke om å innføre avgift for reservasjon av startnummer og særavgift for
klubber med motocross som de ønsker skal gå til styrking av arrangement.
Visepresident båt og seksjonsstyreleder båt tilfreds med båtsportmøtene, men hadde
ønsket noe større deltakelse fra klubbene.
01162-15
Orienteringssaker
A) Jubileumsåret 2016
B) Neste møte 11. desember på Tollboden Hotel i Drammen.
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01163-15
Eventuelt
Ingen flere saker enn de som ble behandlet i fredagsmøtet.

Roy N. Wetterstad
Generalsekretær
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