NORGES MOTORSPORTFORBUND
Region Midt

Handlingsplan NMF Region Midt 2015

Regionen skal innenfor rammer gitt av overordnede organisasjonsledd til enhver tid jobbe for å
fremme motorsport og være et bindeledd mellom klubbene og NMF sentralt.
Den skal også så langt det lar seg gjøre utvikle kontakten med de fire idrettskretsene i regionen
og de ulike idrettsrådene.
Utdanning:
Regionen skal ha fokus på funksjonærutdanning og legge forholdene til rette for at flest mulig får
anledning til å ta utdanning innen de ulike funksjonærområdene.
Regionen skal være med i arbeidet med å utvikle kurstilbudet i NMF, blant annet ved å melde
inn behov, og ved å delta på utdanningskonferansen.
Midt Norsk Mesterskap:
I Region Midt gjennomføres det Midt Norsk Mesterskap i Trial, Motorcross og Snøscootercross,
Midt Norsk Mesterskapet eies av Regionen, men styres og gjennomføres av egne Grenkomiteer
i de ulike Grenen. Det er Grenkomitè for Trial, Motorcross og Snøscootercross om er ansvarlig
for gjennomføring iht. NMF reglement og rapporterer inn til Regionsstyret.
Grenen har egen Bolk i Regionens regnskap og budsjett.
Regionsteam:
Regionen skal jobbe for å få frem et regionsteam i Motocross.
Regionen har regionsteam for Snøscootercross, dette skal opprettholdes og videreutvikles
Regionen har i 2014 hatt ett prosjekt med oppstart av regionsteam i Trial kalt Team Nordvest,
dette skal opp til evaluering våren 2015.
VI ønsker også samarbeid på tvers av grenene.
Økonomi:
Regionen skal søke å hente inn midler fra de organisasjonsledd hvor det er mulig. NMF krever
inn kontingent for regionsmedlems-skap samtidig med klubbkontingenten. Regionen får overført
sin regions-kontingent fra NMF.
Det skal søkes idrettskretsene om tilskudd. Noen tilskudd tildeles etter søknad, og andre
tilskudd tildeles de regioner og særkretser som er registrert i sportsadministrasjonen..
Styret i Region Midt skal forvalte midlene på en forsvarlig måte, slik at det stimulerer til mest
mulig aktivitet og kvalitet i klubbene.

