NORGES MOTORSPORTFORBUND
FORBUNDSSTYRET
Protokoll 0117-16

Tid

:

Søndag 13. november 2016 kl. 1500

Sted

:

Thon Hotel Oslo Airport Gardermoen

Tilstede

:

Roy M. Øwre, President
Anders Minken, visepresident mc
Kurt Wachendorf, visepresident mx
Erik Coldevin, visepresident ss
Pål Virik Nilsen, visepresident båt
Jan Trygve Braaten, vara visepresident båt
Andreas Henriksen, vara ungdomsleder
Odd Georg Østbyhaug, seksjonsstyreleder ss
Emilie Westbye, seksjonsstyreleder mc
Finn Olav Aasen, seksjonsstyreleder rsm
Ivar Schjetlein, seksjonsstyreleder båt
Administrasjonen:
Roy N. Wetterstad, generalsekretær
Geir Lilletvedt, forbundsadvokat
Mette Moen Knutsen, økonomisjef

Gjester

:

Per Velde, vara visepresident mc
Klemet Erland Hætta, vara seksjonstyreleder ss
Kjetil Kopperud, vara seksjonsstyreleder mc

Forfall

:

Kjetil Kristiansen, visepresident rsm
Pål Eide, vara visepresident rsm
Stine Karlsen, ungdomsleder
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01246-16
Ørnulf Ranger legat – valg av styre
Til styret for Ørnulf Rangers legat til båtsportens fremme velges følgende styre:
Leder Geir Lilletvedt
Nestleder Ivar Schjetlein
Styremedlem Per Christian Skoglund
Varamedlem 1 Roy N. Wetterstad
Varamedlem 2 Hilde Slåttedalen
Forbundsstyret velger å benytte samme revisor som forbundet bruker.

01247-16
Endring lisensbegrep
Fra 2017 går NMF tilbake til å benytte begrepet treningslisens istedenfor grunnlisens.

01249-16
Landslagsdeltakelse – vilkår – krav om statsborgerskap
Forbundsstyret ber om at problemstillingene rundt vilkår for landslagsdeltakelse og krav
om statsborgerskap utredes nærmere. Landslaget i Motocross gis i mellomtiden anledning
til å invitere den aktuelle utøveren i grenen med til å delta i treningsfellesskapet hos dem.
I tillegg utredes regelverk for tildeling av kongepokal.
01250-16
Toppidrettsstipend - tildelingspraksis
Forbundsstyret delegerer til generalsekretæren å foreta justeringer i
stipendtildelingspraksis innenfor gjeldende budsjettrammer.
Forbundsstyret gir i prinsippet vide fagansvarsrammer til administrasjonen i
toppidrettssaker.
01251-16
Konstituering av nytt styre
Styret konstituert med Ivar Schjetlein som ny seksjonsstyreleder for båt.
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Blant varamedlemmene er Hilde Slåttedalen ny fra båt, Kjetil
Kopperud fra motorsykkel og Klemet Erland Hætta fra snøscooter.
01252-16
Saker fra motorsportkonferansen og seksjonsårsmøtene
Forbundsstyret registrerer følgende momenter fra helgens møter:
Seksjonsårsmøtet motorsykkel anmoder om at det raskt gjøres en vurdering av ansvar og
medlemskap i forbindelse med sms-lisenser.
I grenmøtet i Trial var det stor diskusjon om toppidrettsdisposisjoner og kjøp og drift av
lastebil.
Roadracing opplevde konstruktive og saklige diskusjoner.
Motocross hadde et bra møte med gode diskusjoner. Norgescup droppes kommende
sesong. Isteden utredes planer om landsdelsmesterskap som alternativ. Antallet NMrunder utvides til 3. Inntekter fra salg av startnummer brukes til arrangementsstøtte.
Radiostyrt opplever en positiv utvikling med gradvis bedre struktur.
Innenfor snøscooter mangler fremdeles en del arrangører. Det er nødvendig å få utøverne
må slutte bedre opp om arrangementene.
Båtseksjonen fikk betydelige utskiftninger ved valgene, men det var jevnt over en positiv
stemning i grenene.
Generelt vil forbundsstyret søke å tilstrebe bedre samordning og felles forberedelser
mellom seksjonene, bl.a. i forbindelse med seksjonsårsmøter og motorsportkonferanser.
01253-16
Møteplan 2017
Det legges opp til følgende preliminære møteplan for 2017:
7. januar
21. – 22. januar
22. januar

Idrettsgalla, Hamar
Seminar for tillitsvalgte, Gardermoen
Forbundsstyremøte

22.
27.
11.
13.
22.
21.

Frist innsendelse forslag til forbundstinget
Forbundsstyremøte
Ørnulf Ranger 103 år
Forbundsstyremøte, Drammen
Frist utsendelse sakspapirer forbundstinget
Forbundsstyremøte, Bærum

februar
februar
mars
mars
mars
april
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22. – 23. april
23. april
10. – 11. juni
11. juni
28. juni – 1. juli
4. august
7. – 8. oktober
15. – 22. oktober
10. november
10.- 12. november
11. november
12. november
X november
X desember

FORBUNDSTING, Bærum
Forbundsstyremøte, Bærum
Seminar for tillitsvalgte, Drammen
Forbundsstyremøte, Drammen
FIME Congress, Roma
Forbundsstyremøte, Tønsberg
NMC, Reykjavik
UIM GA, Montenegro
Forbundsstyremøte
Motorsportkonferansen
Motorsportgalla
Forbundsstyremøte
FIM GA, Andorra
Forbundsstyremøte

01254-16
Orienteringssaker
A) Unntatt offentlighet
B) Administrasjonen – innleder prosess for å endre modell for regionale
klubbutviklings- og rådgivningsfunksjoner.
C) Rolleavklaring – seksjonsstyreleder mc reiste problemstillingen om hvor vidt en
grenansvarlig samtidig kan være landslagssjef, og habilitetsmessige forhold i den
forbindelse. Forbundsstyret slår fast at rollene ikke lar seg kombinere.
D) Utfordringer barneidrett rsm
01255-16
Eventuelt
Ingen saker.

Roy N. Wetterstad
Generalsekretær

