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01625-19

Refusjonsmulighet ved oppmøte på ekstraordinære årsmøter og
ekstraordinært forbundsting

Bakgrunn for saken:
Et ekstraordinært forbundsting og ekstraordinære årsmøter vil gi klubbene økte
kostnader i 2019 som ikke er budsjettert med. Norge er et land som gir klubbene
veldig forskjellig reiseutgifter og det er derfor man innførte reisefordeling etter
Motorsportkonferansen hvert år.
Informasjon og fakta:
Det foreslås at det skal opplyses om at klubbene kan søke om refusjon av
reisekostnadene til ekstraordinært ting/ekstraordinære årsmøter mai 2019. Det vil
settes opp et tak på 200 000 kr. Refusjonsmuligheten er for å kunne øke deltakelsen
fra klubber. Gjennomføringen vil være solidarisk, slik at de som har lengst reisevei vil
ha muligheten til å få dekket mer. Administrasjonen vil nytte prinsipp for
reisefordeling jf tidligere forbundsting
Grenenes utgifter vil bli dekket av seksjonene.
Vurdering:
Det foreslås at klubbene blir informert, før ekstraordinært
forbundsting/ekstraordinære årsmøter, om at det åpnes for at de kan søke om
reiserefusjon etter oppmøte til ekstraordinært ting/ekstraordinære årsmøter. Søkefrist
settes til innen 1. juli 2019
Vedtak:

Før ekstraordinært forbundsting/ekstraordinære årsmøter skal det informeres til
klubbene at de har mulighet til å søke om kostnadsrefusjon i forbindelse med
oppmøte og reise til årsmøter og ekstraordinært ting 4 og 5 mai.
Grenenes utgifter vil bli dekket av seksjonene.

01603-19

a. Søknad fra AMT utvalget
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.
b. Søknad om støtte til medisinsk utvalg/søknad til NMF
om forskningsbidrag
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, -.
01624-19

Effektivisering av NMFs organisasjon
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.

