NORGES MOTORSPORTFORBUND
FORBUNDSSTYRET
Protokoll 0111-16

Tid

:

Mandag 25. januar 2016 kl. 1300

Sted

:

Motorsportens Hus, Drammen

Tilstede

:

Roy M. Øwre, President
Anders Minken, visepresident mc
Pål Virik Nilsen, visepresident båt
Kjetil Kristiansen, visepresident rsm
Odd Georg Østbyhaug, seksjonsstyreleder ss
Emilie Westbye, seksjonsstyreleder mc
Finn Olav Aasen, seksjonsstyreleder rsm
Administrasjonen:
Roy N. Wetterstad, generalsekretær
Mette Moen Knutsen, økonomisjef
Geir Lilletvedt, forbundsadvokat
Are Antonsen, kompetanse- og utviklingssjef
Stine Engelstad, marked/kommunikasjon

Forfall

:

Stine Karlsen, ungdomsleder
Andreas Henriksen, vara ungdomsleder
Kurt Wachendorf, visepresident mx
Eivinn Skjærli, vara visepresident mx
Erik Coldevin, visepresident ss
Tor Farstad, vara visepresident ss
Svein Elgvin, seksjonsstyreleder båt
Mette Bjerknes, vara seksjonsstyreleder båt
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01178-16
Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 0110-15
Protokoll fra forbundsstyremøte 0110-15, 11. desember 2015, bekreftes godkjent gjennom
e-postbehandling.
01179-16
Økonomi- og administrasjonssaker
A) Administrasjonen
B) Regnskapsorientering
01180-16
Lisensspørsmål
Administrasjonen bes arbeide videre med å utrede løsninger som kan gi bedre mulighet
for å ivareta opplæring/rekruttering, men som samtidig skal sikre at lisensen ikke blir
brukt til andre ting enn det den er ment for og ikke får negative økonomiske konsekvenser
for forbundet.
Forbundsstyret ønsker så raskt som mulig å få klarlagt om opplæringslisens kan få
gyldighet for 3 måneder istedenfor å ha et helt års gyldighet.
Dersom tidsbegrensning ikke er mulig vurderes gjeninnføring av helårs opplæringslisens
og prisøkning på denne.
Det innføres umiddelbart krav om tydelig merking av alle utøvere som kjører med
opplæringslisens.
Det utredes hvordan det kan føres register over alle som løser opplæringslisens slik at det
sikres at slike ikke kan benyttes ubegrenset antall sesonger.
01181-16
Planoppfølging – opprettelse av arbeidsgruppe – ny behandling
Vedtak sak 01169-15 opprettholdes.
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01182-16
Suppleringsvalg vararepresentant grenansvarlig roadracing
Forbundsstyret ønsker å gå bredere ut til roadracingklubbene for å danne seg et bedre
bilde av situasjonen i grenen og hvordan ledelsesutfordringene bør løses. Suppleringsvalg
utsettes i påvente av dette.
01183-16
Anleggsutvalget – hovedprosjekt støybestemmelser
NMF vil arbeide for en støyregulering av motorsport som søker best mulig balanse mellom
utvikling av idretten og skånsom støybelastning for samfunnet.
a. NMF etablerer dialog med Miljødirektoratet for å tydeliggjøre forbundets behov for
revisjon av støyretningslinjen og den tilhørende veilederen.
b. NMF tilbyr Miljødirektoratet kompetanse og ressurser i arbeidet for å etablere riktige
emisjonsverdier (jmf. Notat 2 fra Sweco AS, «Måling av passeringsstøy fra
motorsportkjøretøy», datert 02.07.2015), og hvordan disse kan vedlikeholdes i takt
med teknologiutviklingen, samt målemetoder hvor regulering av anlegg kan
sammenstilles med forbundenes støyreglement.
c. NMF vil søke samarbeid med Norges Bilsportforbund i dialogen med
Miljødirektoratet.
d. NMF vil søke at Miljødirektoratet bærer største delen av kostnadene. Når
arbeidsomfang og kostnader er definert, skal endelig ressursbruk og budsjett til
beslutning i forbundsstyret.
e. Det forutsettes at kostnad på prosjektet vil ligge innenfor en totalramme på
100.000,- kroner, og at NBF vil være med å dele kostnaden.
01184-16
Utdanning - prisopplegg
Dagens modell og satser opprettholdes.
Det foretas en nærmere vurdering av NMF sin godtgjøring av kursholdere for trenerkurs
som krever høy kompetanse.
01185-16
Oppdatert møteplan
Oppdatert møteplan tas til etterretning.
9. januar
18. januar
22. januar
25. januar

Idrettsgalla, Lillehammer
Seksjonsstyremøte mc, Drammen
Seksjonsstyremøte båt, Sandefjord
Forbundsstyremøte, Drammen
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28. januar
13. – 14. februar
29. februar
5. mars
11. mars
15. mars
5. april
9. april
10. april
16. april
20. april
13. juni
17. juni
1. – 3. juli
2. – 10. juli
5. august
6. august
5. – 14. august
5. – 7. august
6. august
10. august
12. – 13. august
13. – 14. august
13. – 14. august
20. august
10. september
27. september
1. oktober
16. – 23. oktober
5. – 6. november
11. november
11. november
11. – 12. november
12. november
12. november
12. november
13. november
13. november
18. – 20. november
6. desember
7. desember
7. desember

Seksjonsstyremøte ss, Skype
Conference of FIM Commissions, Geneve
Seksjonsstyremøte båt, Skype
UIM Awards Giving Gala, Monaco
Ørnulf Ranger 102 år
Seksjonsstyremøte ss, Skype
Seksjonsstyremøte mc
VM Snøscootercross, Alta
Forbundsstyremøte, Alta
Opplæringsseminar tillitsvalgte, Gardermoen
Seksjonsstyremøte båt, Sandefjord
Forbundsstyremøte, Drammen
Seksjonsstyremøte båt, Tvedestrand
FIME Congress, Kavala Hellas
Skagerak Water Festival
Mottakelse Oslo Rådhus
Jubileumsgalla Oslo
Nordic Motorsport Games
Nordic Drag Challenge, Gardermoen
VM F2, Tønsberg
Nordisk landslagsturnering Speedway, Lunner
Nordisk Mesterskap Enduro, Haslemoen
Nordisk Mesterskap Motocross, Lier
Nordisk Mesterskap Circuitracing, Våler
Seksjonsstyremøte båt, Drammen
Seksjonsstyremøte ss, Gardermoen
Forbundsstyremøte
Seksjonsstyremøte mc
NMC, Helsinki
Seksjonsstyremøte båt, Drammen
UIM GA, Forente Arabiske Emirater
EFRA Congress, Wien, Østerrike
Forbundsstyremøte, Gardermoen
Seksjonsårsmøte MC, Gardermoen
MSK, Gardermoen
Seksjonsårsmøte båt, Gardermoen
Seksjonsårsmøte rsm, Gardermoen
Motorsportgalla, Gardermoen
Seksjonsårsmøte snøscooter, Gardermoen
Forbundsstyremøte, Gardermoen
FIM GA og Gala
Seksjonsstyremøte mc
Seksjonsstyremøtet ss, Skype
Seksjonsstyremøte båt
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01186-16
Jubileumsprogram 2016
Redegjørelse for status jubileumsprogram tas til etterretning.
01187-16
Nordiske Motorsportleker
Forbundsstyret godkjenner følgende for Nordiske Motorsportleker i perioden mellom 5. og
14. august 2016:
5. august
5. – 7. august
6. august

100 års jubileet for motorsykkelsport i Norge innledes
Nordic Drag Challenge, Gardermoen
Oppvisninger, utstillinger etc. på Rådhusplassen, Oslo

10.
12.
13.
13.
13.

Nordisk
Nordisk
Nordisk
Nordisk
Nordisk

august
– 13. august
august
– 14. august
– 14. august

landslagsturnering Speedway, Lunner
Mesterskap Enduro, Haslemoen
Mesterskap Supermoto, Våler
Mesterskap Motocross, Lier
Mesterskap Circuitracing, Våler

Videre holdes Childrens Camp i samarbeid med Lunner Motorsport gjennom uken.
Det arbeides videre med å tilrettelegge for opplæring og landslagsturnering i Motoball.
I tillegg arrangeres det innen båtsport VM runde i F2 i Tønsberg 6. – 7. august.
Det arbeides videre for å få til arrangement i Motoball, Supermoto og Hillclimb, men det
tas til etterretning at nordiske mesterskap i Trial og Quad ikke kan gjennomføres på grunn
av tett internasjonalt arrangementsprogram i den aktuelle perioden.
01188-16
Orienteringssaker
a) NTNU – Eksperter i team – masterprosjekt
b) Endringer i motorferdselsregelverket – høringsprosess
c) Genette Våge – OLT stipend
01190-16
Eventuelt
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A

Særavgift Trial

Forbundsstyret godkjenner særavgift for Trial basert på tillegg på 50,- kroner på
startavgiften.
B

Enduro – dispensasjon Norgescup

Forbundsstyret bekrefter at dispensasjon gjeldede ut 2016 videreføres for deltakerantall i
kvinneklassen i Enduro.
C

RSM – rankingsystem

Bestilling av rankingsystem for rsm er ikke hjemlet i formelt vedtak i forbundets organer.
Det er således ikke forbundets ansvar å dekke regning for utarbeidelse av det Exel baserte
systemet. Rankingsystem i NMF skal være knyttet opp til SAS/MIKS.
D

Medisinsk Utvalg

Forbundsstyrets medlemmer oppfordres til å bidra aktivt til å rekruttere ny leder for
Medisinsk Utvalg.
E

Oppdatering klubblover

Det henstillines til medlemsklubbene i motorsporten om å følge opp NIF sitt pålegg om å
oppdatere klubbenes lover og tilpasse seg nye krav til planoppfølging og rapportering.

Roy N. Wetterstad
Generalsekretær

NORGES MOTORSPORTFORBUND
FORBUNDSSTYRET

