Årsmøte i NMF Region Nord
Dato: 26.5.2012 kl. 18:00
Sted: Kvenvikmoen Motorpark, Alta

SAK 1

Godkjenne de fremmøtte representantene.

Fremmøtte medlemsklubber
Kautokeino MK: Ellen Aina Eira og Nils M. Gaup
Tromsø motorcross klubb: Anna Bergheim, Kjetil Bergheim, Stig Mortensen
Daniel Larsen - klubb?
Nordreisa MK: Jan Olaf Nørgård, Tormod Wahlmann
Styret i Region Nord:
Per Espen Kjellmann (Alta ssf), leder
Krister Finnestrand (Tromsø m), nestleder
Line Nørgård (Nordreisa MK), styremedlem
Lin H. Sjøgren (H-fest RC), styremedlem og økonomiansvarlig
Bård Sjøgren (Hammerfest Racing Club), Styremedlem
Vedtektene slår fast at delegater til årsmøtet skal være påmeldt minimum 1 uke før
møtetidspunktet. Bare representanter fra Kautokeino var påmeldt før fristen.
Når årsmøtet var satt med de godkjente representantene til stede vedtok årsmøtet å
godkjenne de oppmøtte delegater.
SAK 2
Godkjent

Innkalling, saksliste og forretningsorden.

Sak 3

Dirigent, sekretær, og to representanter til å underskrive
protokollen.

Per Espen Kjellmann ble valgt til dirigent, og Lin Hagen Sjøgren ble valgt til sekretær.
Kjetil Bergheim og Nils M Gaup ble valgt til å underskrive protokoll. Protokoll blir sendt til
dem per mail for underskrift.
Mail til protokoll: nilsgaup@live.no

Sak 4

kbergh3@broadpark.no

Beretning

Årsberetningen 2011 ble lest opp. Det ønskes at det blir tilføyet hvem styret besto av i
2011, og det rettes opp i feil som står der. (Avsn. 1 - Kurs tromsø, trener 1, ikke jury B,
antall deltakere og kursavgiften ble betalt av seksjon snøscooter).
Årsberetning 2011 NMF Region Nord
Styret har bestått av:
Leder Per Espen Kjellmann (Alta ssf)
Nestleder Krister Finnestrand (Tromsø motorsport klubb) MX

Styremedlem og økonomiansvarlig Lin H. Sjøgren (H-fest RC) SNX
Styremedlem og utdanningskontakt Line Nørgård (Nordreisa MK) MX og SNX
Styremedlem Bård Sjøgren (Hammerfest Racing Club) SNX
Kontakt innen styret har foregått via elektroniske medier.
Lin Hagen Sjøgren har representert regionen på MSK 2011.
NMF Region Nord har i perioden avholdt og organisert ett kurs for tekniske kontrollører,
stevneledere og trener 1. Jury B ble avlyst pga syk kursholder. Kurset ble avholdt i
Tromsø, 18.-20.november. Region nord har fått 7 nye tekniske kontrollører, 5 nye
stevneledere og 5 nye med trener 1 kompetanse. Deltakerne kommer i fra Hammerfest
racing club, NMK Nordreisa, Manndal motorcrossklubb, Skibotn motorsportklubb, Tromsø
motorsportklubb og AAC Harstad racing. Seksjon snøscooter NMF ga region nord 30 000
kr til kompetanseheving som vi har brukt på dette kurset. Det gjorde det mulig for oss å
ta bort kursavgiften på disse kursene for klubbene.
Det har vært arrangert NNM både i MX 2011 og SNX 2012 med stor deltakelse og
engasjement. En evaluering av NNM behandles som egen sak på årsmøtet. Det mest
gledelige i denne sammenhengen er at vi har hatt over 30 deltakere i aldersklassene 511 år i SNX. Styret vil på det sterkeste oppfordre alle arrangører til å invitere til
barneklasser i alle SNX stevner neste sesong.
Også i MX var det stor deltakelse med over 60 startende i alle NNM rundene.
NMF Region Nord har for så vidt fungert greit denne perioden, men vår geografiske
spredning gjør at styremøter er vanskelig å avholde. Vi har derfor benyttet Skype,
telefon og e-post i alle møtene foruten det første som vi møttes i Alta.
Styret har engasjert seg for å få avklart reglementsendinger i SNX, dessverre uten at det
har ført fram mht. alder og maskinstørrelser for barneidrett innen SNX.
Det har vist seg vanskelig å inndrive kontingent fra klubbene. Uforholdsmessig mye av
tiden til styret har gått med til å sende ut og purre på kontingenten. Styret håper man
snarest får overført dette til NMF sentralt og at man kan benytte allerede etablert
faktureringssystem.
I tillegg må man forvente at regionen får innspill fra klubbene om saker som ønskes
behandlet. Det er ikke tvil om at en veldrevet region vil ha påvirkningskraft overfor NMF
sentralt og i stor grad vil kunne styre utviklingen av grenene i vår region.

Sak 5

Regnskap

Lin går gjennom regnskapet for 2011. Se vedlegg. Det var ingen regnskap fra tidligere år
i region nord, og ingen konto eller organisasjonsnummer. Derfor er det ikke visst ett
regnskap fra 2010 på regnskapet 2011.
Regnskapet blir revidert på årsmøtet. Forslag at de to som blir valgt til revisorer for 2012
går gjennom bilagene som er medbrakt, og får disse revidert etter møtet.
Vedtatt. Vedlagt referatet.
Det velges to revisorer; Ellen Aina Eira og Kjetil Bergheim.

Sak 6

Evaluering av NNM – mx og snx

Innkommen forslag fra Kautokeino MK – Det bør opprettes en arbeidsgruppe som jobber
med Nord Norsk Cup.
Forslaget fra Kautokeino MK om arbeidsgruppe til NNM mx og snx er tinget positivt til.
Det er bare styret har arbeidet med dette i disse første Nord Norske mesterskap i mx
2011 og snx 2012. Forslag om terminliste ble utarbeidet av styret, og sendt på høring før
rundene og klassene ble satt.
Line går gjennom evaluering til NNM snx 2012. Har en jobb å gjøre i forhold til reglement
og poengdeling. Ett ønske om pengepremier.
Region har gjort en kjempe jobb, en arbeidsgruppe vil øke standaren. Forslag om
inngangsbillett for å få arrangere løp, til pengepremie.
Viktig å knytte arbeidsgruppene opp mot styret.
Medaljer – deltakermedaljer til alle juniorer, og de andre klassene 1., 2., og 3. pl.
Deltakeravgift – forskjellig summer fordi arrangøren hadde penge premier på sine løp.
Pengepremie – status i seg selv å vinne NNM tittelen. Tenke seg godt om før vi avgjør
om det skal bli pengepremier.
Klubbene må gi tilbakemelding om de ønsker disse rundene.
Tilleggsregler skal godkjennes av styret i region etter forskriftene.
Antallet i arbeidsgruppen, forslag at tre stykker, rapporterer til styret.

Vedtak:
Tinget gir styret fullmakt til å opprette slike grupper, med minimum antall på tre
deltakere. Forespørsel om deltakelse i slike grupper blir sendt pr mail til klubbene fra
styret.

Sak 7

Fastsette kontingent

Det ligger forslag at kontingentsatser vedtatt på årsmøtet i 2009 beholdes uforandret.
Det vil si at kontingenten blir fortsatt differansert etter medlemstall til klubbene.
Klubbene har kunne selv avgjort hvor mye de ønsket å betale i klubbkontingent. Ingen
kontroll på om det er riktig beløp som er innbetalt.
Nytt forslag er å øke kontingent til kroner 1000,- uansett medlemstall. Gjeldene fra
1.1.2013
Enstemmig vedtatt om økning av kontingent fra 2013.

