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Sak 01592-19: Vurdering rundt Motorsportens hus
Bakgrunn for saken:
Forbundsstyret ønsker en vurdering og anbefaling hvorvidt man skal gå
inn for et salg eller oppussing av Motorsportens hus i Drammen.
Informasjon og fakta:
Det er et behov for å innhente ekstern ekspertise for å kunne gi en
vurdering og anbefaling hvorvidt man skal gå inn for et salg eller
oppussing av Motorsportens hus i Drammen. Slik ekspertise vil forbundet
derfor være avhengig av ¨hente hjelp eksternt for å kunne gi en best mulig
vurdering på.
Vurdering:

Administrasjonen kontakter derfor eksterne for å kunne foreta en faglig
vurdering i tråd med de føringer som legges i vedtaket. Administrasjonen
vil så på bakgrunn av de råd eksterne gir kunne gi forbundsstyret et best
mulig beslutningsgrunnlag for den videre prosess knyttet til Motorsportens
hus.
Vedtak:
Anbefalingen skal underbygges både strategisk (IPD) og økonomisk, og
blant annet baseres på
• Tilstandsvurdering fra sertifisering takstmann og en grov
kostnadskalkyle for oppussing
• Vurdering av utleiepotensiale for ledig kontorareal som forbundet
selv ikke har behov for - herunder fordeler og ulemper med å drive
utleievirksomhet
• Vurdering av salgsverdi og anbefalt salgsprosess fra minst to
eiendomsmeglere • Vurdering av alternative lokaliseringer av
forbundskontoret samlokalisert med andre idrettsforbund/miljø med
idrettskompetanse mellom Drammen og Oslo, herunder Idrettens
Hus – Ullevål stadion
• Vurdering av fordeler og ulemper ved å samlokalisere med andre
idrettsforbund/miljø med idrettskompetanse: synergier knyttet til
ulike kompetanseområder som: toppidrett, breddeidrett,
anleggsutvikling, IT, kommunikasjonsarbeid, markedsarbeid,
sponsoring, HR (kurs- og utvikling av medarbeidere,
ansettelsesprosesser, m.m.), felles kontorfunksjoner, samt synlighet
og annerkjennelse.
Ansatte og eventuelt fagforbund skal rådføres i prosessen.

Sak 01603 Søknad til NMF om forskningsbidrag
a) støyprosjektet – emisjonsdata for Roadracing
Bakgrunn for saken:
Anleggs-, miljø- og teknologiutvalget (AMT-utvalget) og tidligere
anleggsutvalget, har som mål å oppnå et bedre "støyregime" for våre
grener. AMT-utvalgets støyprosjekt dreier seg om myndighetenes krav
(støykrav og andre vilkår begrunnet i støy – som krav til anleggene)
Søknaden kommer i forbindelse med tidligere arbeid rundt kartlegging av
støy ved aktivitet i regi av forbundet.
Informasjon og fakta:
I 2019 ønsker AMT-utvalget, i samsvar med vår handlingsplan, å
gjennomføre kvalitetsmålinger for Roadracing, slik at vi kan oppdatere
emisjonsverdiene også for denne grenen. Vi har fått et tilbud fra Sweco på
94.000 kr. I tillegg må NMF stille med en assistent. AMT-utvalget satser på

å stille med denne ressursen. Dette kan virke kostbart, men det innebærer
at to konsulenter fra Sweco må være til stede og måle på en av NMdagene på Rudskogen i begynnelsen av juni. Det er også arbeid med
forberedelser og rapportering.
Søknaden gjelder støtte til å gjennomføre kvalitetsmålinger for Roadracing
i tråd med tilbud mottatt fra Sweco.
SE vedlagt søknad og tilbud
Vurdering:
Arbeidet i dette støyprosjektet har pågått i en lang periode og i den rapport
som ble utarbeidet og datert 2.12.2016 ble det anbefalt blant annet at
både NBF og NMF skulle ta ansvar for å skaffe sikrere data for sine
respektive grener. Det er derfor viktig at dette arbeidet blir fulgt opp for å
gjøre forbundet i stand til å levere korrekte opplysninger til Miljødirektoratet
på hvilke desibelverdier som faktisk er korrekte slik at en kan få riktig
beregningsgrunnlag i henhold til M-128, der verdiene som i dag benyttes
er utdaterte og således ikke gir et riktig bilde av støybildet innenfor
Roadracing.
Vedtak:
Søknad om finansiering av støyprosjektet – emisjonsdata for Roadracing
støttes, og dekkes fra forbundsstyrets utviklingsmidler med kr. 85.000, -.
Resterende kr. 15.000 er allerede innvilget og dekkes over budsjettet til
seksjonsstyret motorsykkelidrett.

Sak 01603 Søknad til NMF om forskningsbidrag
b) medisinsk utvalg skadeovervåkningsstudie/forskning
Bakgrunn for saken:
Søknaden er fremmet av Dag Egil Nilssen, leder av medisinsk utvalg.
Medisinsk utvalg har vært satt til å utrede skadefrekvensen i forbundet. I
forbindelse med dette ønsker medisinsk utvalg å sette i gang en
skadeovervåkningsstudie/forskning på området. Det er allerede satt i
gang kontakt med viktige samarbeidsparter og det ønskes derfor en
mulighet til å få jobbe videre med saken.
Informasjon og fakta:
Det vil bli fokusert på skader i tilknytning til høye hopp, da disse utgjør 6075% av alle MX skader og ofte er de farligste. MX-kjørere foretar
hundrevis av hopp hver sesong. De fleste går bra, men ikke alle. Synes
det er av interesse å få med detaljer av alle slag der det ikke går bra.

Slik kan vi få kunnskap nok til å forbygge slike skader de neste årene og
kanskje t.o.m. redde li
Det søkes om støtte på 50 000 kr.
Vurdering:
Administrasjonen har i mange år utarbeidet en skadestatistikk innenfor alle
grener i forbundet. Men det har ikke vært kapasitet til å dykke dypere ned i
skadestatistikken da dette ville kreve mye ressurser. Å få et mer
vitenskapelig grunnlag for å kunne gjøre grep for å få ned antall skader vil
således være viktig for vår idrett. En slik studie vil derfor kunne gi merkbar
effekt fremover i tid.
Vedtak:
Søknad om finansiering av bidrag til forskningsprosjekt for å få ned
skadefrekvensen ved ulike typer risikosportsgrener innenfor motorsporten
støttes, og dekkes fra forbundsstyrets utviklingsmidler med kr. 50.000, -.

Sak 01624 Effektivisering av NMFs organisasjon
Bakgrunn for saken:
NMF har gjennom IDP lagt rammer, mål og strategier for forbundets
virksomhet i perioden 2017-2021. Det ligger betydelige ambisjoner i IPD
som vil kreve et målrettet og effektivt arbeid i hele organisasjonen,
inkludert administrasjonen..
Informasjon og fakta:
For å sikre at NMF har riktig organisering og kompetanse i forhold til
oppgavene, og for å gjøre administrasjonen i stand til å sørge for
måloppnåelse på IPDs pkt. 12.1.3, ber administrasjonen ved
Generalsekretær om forbundsstyrets støtte til følgende aktiviteter:
1. Etablere GAP analyse på målsettinger/strategier og organisasjon.
2. Vurdere organisasjonsmessige tilpasninger for å møte IPD 12.1.3.
3. Gjennomføre kompetansekartlegging i administrasjonen.
4. Vurdere eventuelle organisatoriske konsekvenser av pkt. 1-3.
Vurdering:
Hensikten med arbeidet er å fremlegge forslag til eventuelle endringer for
forbundsstyret med mål om å sikre at NMF har en hensiktsmessig og
effektiv administrasjon og at organisasjonen er i stand til å gjennomføre de
satsninger og endringer som IPD legger opp til frem til 2021.
Prosessuelt er det ønskelig at det holdes høyt tempo i gjennomføringen av
prosjektet slik at det ikke skapes unødvendig usikkerhet og spekulasjon i

organisasjonen. Anbefalingen(e) skal legges frem for forbundsstyret i NMF
på første forbundsstyremøte etter 15. april 2019.
Det er inngått samarbeidsavtale med ekstern konsulent for dette arbeidet.
Kjell Sigurd Strandenæs har lang erfaring fra ulike topplederstillinger og
styrearbeid. Han har gjennomført flere dokumenterbare endringsprosesser
med gode resultater. Arbeidet vil også foregå i nært samarbeid med
Abelia.

Vedtak:
Forbundsstyret i NMF støtter det fremlagte forslaget om å gjennomføre
prosjektet «Effektivisering av organisasjonen» i NMF og ber om at et
endelig vedtak til eventuelle organisatoriske endringer legges frem for
forbundsstyret til beslutning. Generalsekretær bes om å holde
forbundsstyret orientert om vesentlige forhold undervis i prosjektet.

