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Protokoll fra irsmste i NMF region nord

*ss

Reglon Nord

Tromss l5.mars 2014

Sak

l.

Godkjenne de stemmeberettigede

Vedtak:

Seks oppmatte, og fem stemmeberettigede.

Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Vedtak:

Godkjent.

Sak 3. Velge dirigent/ordstyrer, sekretrer samt 2 representanter

til fl underskrive

protokollen

Vedtak:

Dirigent/ ordstyrer - Line Norgird.
Referent - Lin Hagen Sjogren.
Underskrive protokollen - Rolf Gunnar Wilhelmsen og Lars Bendiksen.

Sak 4. Behandle regions flrsberetning.
Arsberetningen ble lest opp, og det ble kommentert at det er viktig at region
representert i organer som vi ligger under eller skal samarbeider med.

Vedtak:

vir blir

Enstemmig godkjent.
Arsberetningen for 2013 vedtas, og vedlegges irsmoteprotokoll.

Sak 5. Behandle regions regnskap
Hele regions regnskap med resultatregnskap og balanse behandles. Regnskapet er
revidert og synliggjort.

Vedtak:

Enstemmis vedtatt.
Regnskap-fo r 2013 er godkjent og vedlegges irsmoteprotokoll.

Sak 6. Innkomne forslag og saker

1. Fastsetting

av ny Lovnorm for Regioner

ldrettsstyret i NIF vedtok ny lovnorm for regioner 24 januar 2012. Regionen skal ha
en lov som er i samsvar med NIFs lov.

Vedtak:

Styret ffir godkjenning av irsmstet n fylle ut lovnorm i samsvar med NIFs
krav. Dersom det etter den nye lovnormen skal vrre ytterlige
representanter

i styret gis styret fullmakt til

Enstemmig vedtatt.
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i

velge disse.

2.

Inkludering ved Stine Wike

En

viktig del av min stilling som regionskonsulent i Region Nord er 6 jobbe med

A

utvikle konsepter innen motorsport som omfavner inkludering.
Dette begrepet omfavner mange flere enn de psykisk utviklingshemmede eller personer
med fysiske utfordringer. Det kan ogsi gjelde inkludering av grupper ungdommer
som ellers ville isolert seg sosialt eller som kanskje ikke har okonomi til i drive med
fritidsaktiviteter.
Dette er et arbeid som er viktig for mange barn og ungdom, og motorsport er et genialt
verktoy til fl ni ut til nettopp denne gruppen og gi dem et sosialt og aktivt miljo der de
kan oppleve mestring!
Kan dere i styret ta opp om det kunne vert en ide 6 lage en treningssamling /
konkurransehelg / treningsgruppe for denne milgruppa? Jeg vet at det finnes steder i
sske om ststtemidler til denne typen aktivitet. Jeg horer ogsi at dere har 1?tt en del
ekstra midler 6 rutte med fra NMF sentralt. Kunne dette vrert et artig prosjekt h prave
seg p6? Hvis noen tenker at dette hsres spennende ut er det bare 6 ta kontakt med meg

si skal vi

se hva

vi kan

fE

til

sammen.

Notodden Motorsport klubb har drevet en veldig aktiv treningsgruppe for personer
med ulike funksjonshemninger med stor suksess. Bilder og video fra dette bessket vil
dukke opp pe hjemmesidene etter hvert for inspirasjon.

Link til en av stotteordningene det gir an i sske pi i forbindelse med aktivitetsopplegg
som tilrettelegger for personer med spesielle behov :
http:l/lvr.r,r.r'.idrett.no/ternai stotteordningerlS iclerr'he lseogrehab.aspx

Vedtak:

Rolf Gunnar Wilhelmsen og Lars Bendiksen tar utfordringen i
n&rmere pi dette, og informere styret hva de kommer fram til.

se

Sak 7. Fastsette kontingent
Tidligere 6r er kontingenten sendt fra regions kasserer. Etter Tinget ble kontingenten
innhentet av NMF sentralt, og blir si overfsrt til region. Totalt f6r region kr.500 per
medlemsklubb. Arsmotet er enig at det ikke blir pikrevd klubbene i betale noe mere
enn det som kommer fra NMF sentralt.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt. Kr 500 er fastslitt for 2014.

Sak 8. Vedta regions budsjett
Forslag til budsjett 2014 gjennomgitt og korrigering ble gjort. Det mi arbeides med 6
innhente inntekter fra regionens tilhsrende fylkeskommuner og idrettskretser.

Vedtak:

Med justeringene gjort

pi

mstet ble budsjettet enstemmig vedtatt.
Budsjett for 2014 er godkjent, og den vedlegges irsmoteprotokoll.
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Sak 9. Behandle regions organisasjonsplan
Styret har ni representanter fra motocross, snoscootercross og snoscooterdrag. Det
onskes grupper under disse som arbeider for i fa oke rekrutteringen, arbeider med
NNM og regionsteam. Dette har blitt etterspurt tidligere fra regionstyret, men har vrert

lite interesse fra klubbene.
Vedtak:

Dette mi det fortsatt arbeides med.

Sak 10. Valg
Valgkomiteens forslag ved Bird Sjogren fremlegges. Det er bare menn som har stilt
seg villig til i sitte i styret, og det m& undersokes ved idrettskretsene om en mi sskes
spesielt for i ffi styret godkjent. Komiteen har klart 6 ffi ett geografisk spredt styre, og
alle grenene er representert. Arsmatetfomoyd med resultatet.

Vedtak: Styret:

Revisor:

Leder

Lars Bendiksen

Nestleder

Oystein

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

KristerFinnestrand mx

Pettersen

mx

Per Espen Kjellmann snx

Ayvind Lindbreck snx og anlegg
Bjorn Ivar Masternes ssdrag
LineNorgird
TorfinnJohansen

Lin Hagen Sjogren og Rolf Gunnar Wilhelmsen

Valgkomite: Bird Sjogren (leder) og Eli Baso.
Representanter

til

MSK:

Leder reiser, og en til om okonomien gir mulighet til det.
Styret frr fullmakt til i velge denne.

Regions representanter til ulike ting og

mster'.

Styret ffir fullmakt til

i

sende

delegater i ovrige ledd.
Utdanningsansvarlig og okonomiansvarlig ffir styret fullmakt til i velge innad i
regionstyret ved I . mate. Fram til da er leder utdanningskontakt og tidligere skonomi
ansvarlig Lin H Sjogren utforer jobben til den nye overtar.
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