NORGES MOTORSPORTFORBUND
FORBUNDSSTYRET
Protokoll 0115-16

Tid

:

Onsdag 19. oktober 2016 kl. 1700

Sted

:

Motorsportens Hus, Drammen og Skype

Tilstede

:

Roy M. Øwre, President
Kurt Wachendorf, visepresident mx
Tor Farstad, vara visepresident ss (falt ut fra Skype)
Jan Trygve Braaten, vara visepresident båt
Andreas Henriksen, vara ungdomsleder
Odd Georg Østbyhaug, seksjonsstyreleder ss
Emilie Westbye, seksjonsstyreleder mc (møteleder)
Finn Olav Aasen, seksjonsstyreleder rsm
Administrasjonen:
Roy N. Wetterstad, generalsekretær
Geir Lilletvedt, forbundsadvokat
Mette Moen Knutsen, økonomisjef
Stine Engelstad, marked og kommunikasjon
Lars Bekk, IT prosjektleder

Forfall

:

Anders Minken, visepresident mc
Per Velde, vara visepresident mc
Pål Virik Nilsen, visepresident båt
Kjetil Kristiansen, visepresident rsm
Stine Karlsen, ungdomsleder
Erik A. Coldevin, visepresident ss
Svein Elgvin, seksjonsstyreleder båt
Mette B. Bjerknes, vara seksjonsstyreleder båt
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01232-16
Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 0113-16
Protokoll fra forbundsstyremøte 0114-16, 12. september 2016, bekreftes godkjent
gjennom e-postbehandling.
01233-16
Profilmanual – gjennomgang og innspill
Innspill og signaler fra forbundsstyrets medlemmer registreres.
Hovedretningen i forslaget til profilmanual følges. Det satses på en logo i norsk og engelsk
versjon, samt egen for hver av regionene.
Planen for lansering og innfasing følges opp videre.
Det innhentes flere medaljeforslag som forelegges forbundsstyret i e-postutsendelse.
01234-16
Revisjon av veileder for støyberegning – utsatt sak 01231 A
NMF bevilger midler til arbeid med støyveileder begrenset oppad til kr 25.000,-, forutsatt
at NBF går inn med samme andel.
Dersom det blir behov for ytterligere bevilgninger i 2017 får forbundsstyret seg forelagt ny
sak.
Det søkes å innhente informasjon om regelverkutvikling i andre land.
01235-16
Budsjettvedtak – lisenser 2017
Forbundsstyret velger å ikke justere opp prisene på lisenser i takt med
konsumprisutviklingen for 2107. Dette innebærer en realkostnadsnedgang for å
kompensere utøverne for at 2016 sesongen ga vanskelige utfordringer i forhold til nye IT
systemer og sen utsendelse av lisenskrav og lisenskort.
01236-16
Budsjettvedtak – kontingenter og avgifter 2017
Forbundsstyret velger å ikke prisjustere kontingenter og avgifter i takt med
konsumprisutviklingen for 2017. Dette innebærer en realkostnadsnedgang for klubbene
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for å kompensere for at 2016 sesongen ga vanskelige utfordringer i
forhold til nye IT systemer som kan ha bidratt til økt arbeidsbelastning og en viss
reduksjon i aktivitet og omsetning.
01237-16
Budsjett 2017 – 2. gangs behandling
Forbundsstyret bekrefter budsjettvedtak i forbundsstyresak 01221-16.
Budsjettvedtakene om frysing av prisene på lisenser, kontingenter og avgifter dekkes inn
gjennom at en vakant koordinatorstilling i forbundsadministrasjonen ikke besettes i 2017.
Det tas sikte på innarbeide denne stillingen i budsjettet igjen fra 2018.
01238-16
Kåring av Årets Arrangør 2016
Norsk Dragracing Gardermoen kåres til Årets Arrangør 2016 i Norges Motorsportforbund.
01239-16
Kåring av Årets Ildsjel 2016
Terje Eriksen kåres til Årets Ildsjel 2016 i Norges Motorsportforbund.
01240-16
Motorsportakademiet – navneendring og begrepsbruk
Saken utsettes.
01241-16
Åpenhetsutvalget NIF - konsekvenser
Redegjørelse for hovedkonklusjoner i rapport fra NIF sitt åpenhetsutvalg tas til orientering.
NMF sin Kontrollkomite informeres om rapporten. Videre oppfølging avventes til etter at
NIF har fullført sin behandling av rapporten.
01242-16
Orienteringssaker
a)
b)
c)
d)

MSK – seksjonsårsmøtene
Søknads- og avtaleutfordringer internasjonale arrangement båt
NMC
Fritakssøknad fra styreverv i NMF Region Øst
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01243-16
Eventuelt
A

Barneidrettsforskrift/barneidrettsbestemmelser

Forbundsstyret ber om at det igangsettes revisjon av barneidrettsforskrift/
barneidrettsbestemmelser for NMF. Det forutsettes at grenene involveres i prosessen.

Roy N. Wetterstad
Generalsekretær

