Protokoll fra seksjonsstyremøte NMF avdeling
Norges Båtsportforbund
Protokoll 0029-14

Tid

:

Fredag 8. mars 2014 kl. 1400

Sted

:

Storgaten 33, Oslo

Tilstede

:

Svein Elgvin
Mette Brandt Bjerknæs
Øivind Dreier Sivertsen
Per Christian Skoglund
Ivar Schjetlein
Kristoffer Schjetlein
Pål Virik Nilsen
Administrasjonen:
Roy N. Wetterstad

Observatører/
gjester
:

Forfall

:

Jan Trygve Braaten
Dag Øystein Andersen
Øystein Haugenes
Nina Dorotea Terjesen (Skype)

Henriette Halvorsen (permisjon)

0290386-14
Godkjenning av styreprotokoll 0028-14
Protokoll fra seksjonsstyremøte 0028-14, 18. – 23. januar 2014, bekreftes godkjent
gjennom epostbehandling. Presisering fra Øivind Dreier Sivertsen innarbeides.
0290387-14
Økonomisaker
Redegjørelse fra generalsekretæren om økonomisjefens sykdomsfravær og utfordringer
knyttet til at hun slutter i løpet av mars måned, tas til orientering.
0290388-14
Budsjett og tiltaksplaner seksjon
Budsjett og tiltaksplan for båtsportseksjonen 2014 (vedlagt protokollen) vedtas i
hovedtrekk.
Kr 25.000,- i ubenyttede midler behandles på et senere tidspunkt.
0290389-14
Budsjett og tiltaksplan offshore
Budsjett og tiltaksplan for offshore 2014 (vedlagt protokollen) vedtatt godkjent i
hovedtrekk.
Endelig godkjenning foretas i neste møte.
0290390-14
Budsjett og tiltaksplan vannjet
Budsjett og tiltaksplan for vannjet 2014 (vedlagt protokollen) vedtatt godkjent i
hovedtrekk.
Endelig godkjenning foretas i neste møte.

0290391-14
Budsjett og tiltaksplan rundbane
Budsjett og tiltaksplan for rundbane 2014 (vedlagt protokollen) vedtatt godkjent i
hovedtrekk.
Endelig godkjenning foretas i neste møte.
0290392-14
Orientering fra offshore
Redegjørelse fra Øystein Haugenes og Jan Trygve Braaten om planer for offshore
fremover tas til orientering.
0290393-14
P1 Powerboat – MOU – protokollbekreftelse e-postbehandling
E-postbehandling av godkjenning av MOU med P1 Poweboat protokollbekreftes.
0290394-14
P1 Powerboat – fremdrift og status
Seksjonsstyret tar til etterretning at to båter, en norsk og en svensk profilert, er på vei fra
Dubai til England og at båtene forventes til Norge i april/mai. Det er fortsatt noen
forsikringsutfordringer som må løses.
0290395-14
UIM – administrativ støtte til UIM miljøarbeidsgruppe
Det vurderes om NMF kan ha kapasitet til å tilby UIM noe avlastning i forbindelse med
administrativ oppfølging av det internasjonale miljøarbeidet i båtsporten. UIM må først
beskrive hvilke oppgaver det kan dreie seg om og arbeidsbelastningen det eventuelt vil
medføre.
0290396-14
Innkommet sak fra grenansvarlig rundbane om arbeidsgrupper for grenen, GT
15 og teknisk
GT 15 arbeidsgruppe er igangsatt med følgende medlemmer:

Det godkjennes at grenansvarlig rundbane får følgende arbeidsgruppe å støtte seg på
etter behov:
Morten Bjerknæs
Jo Andre Hasle
Jarle Hagane
Stian Slåttedalen
Torstein Skaali
Under forutsetning av at det ikke foreligger formelle avtaler om leveranser av båter eller
utstyr kan det vurderes å ta med Olle Terjesen i arbeidsgruppen.
Mandat for arbeidsgruppen godkjennes.
I tillegg dannes teknisk arbeidsgruppe for rundbane med følgende personer:
Bjarne Horntvedt
Jan Trygve Braaten
Nils Helge Engedal
Rolf Arnestad
Rolf Magne Sunde
Grenansvarlig følger selv opp GT-15, men får støtte fra følgende i en arbeidsgruppe:
Tore Lassesen
Kristoffer Gulbrandsen
Dag Øystein Andersen

0290397-14
Innkommet sak fra grenansvarlig rundbane om arrangørkonferanse
Seksjonsstyret godkjenner at det arrangeres felles arrangørkonferanse for alle grener i
forbindelse med vårspretten i Tvedestrand.
TRK stiller lokaler til rådighet. Grenansvarlige utarbeider program.
0290398-14
Innkommet sak fra seksjonsstyreleder om åpne styremøter og pressekontakt
Det registreres at Nina Dorothea Terjesen muligens vil kunne være disponibel for
journalistoppdrag på freelance basis dersom hennes situasjon kommende sesong tillater

det. Dersom det blir mulig for henne kan det eventuelt inngås en oppdragsavtale med
NMF.
0290399-14
Innkommet sak fra nestleder om ungdomssamling
Saken utsettes. Det vurderes på et senere tidspunkt om ungdomssamling kan holdes til
høsten.
0290400-14
Re Motorsport
Seksjonsstyreleders håndtering tas til etterretning. Videre skritt vurderes etter at klubben
har svart på seksjonsstyrelederens siste henvendelse til Re Motorsport.
0290401-14
Orienteringssaker
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

TNPB
Forbundsstyret, trukket internasjonalt verv
Førerutveksling Sør Afrika/Norge
Terminliste, datokonflikt internasjonale løp
Kompetanse og rådgivningsnettverk
GT15 – Avtale om leveranse med Erling Sande og status
Internasjonale verv – utøverkomite, kvinnekomite
Kort om administrasjonen
Permisjon, ungdomsrepresentant

0290401-14
Sak/bekymringsmelding vedrørende leverandør, UNNTATT OFFENTLIGHET
0290402-14
Eventuelt

Ingen saker.

Roy N. Wetterstad
Generalsekretær

