Protokoll fra seksjonsstyremøte NMF avdeling
Norges Båtsportforbund
Protokoll 0030-14

Tid

:

Søndag 1. juni 2014 kl. 1800

Sted

:

Skype

Tilstede

:

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

Observatører/
gjester
:

Forfall

:

Jan Trygve Braaten
Nina Dorotea Terjesen (under sak 4059
Henriette Halvorsen (permisjon)
Øivind Dreier Sivertsen

0300403-14
Godkjenning av styreprotokoll 0029-14
Protokoll fra seksjonsstyremøte 0029-14, 8. mars 2014, godkjennes.
0300404-14
Økonomisaker
Redegjørelse fra generalsekretæren om ansettelse av Mathea Skoga Johansen som tiltrer
som ny økonomisjef fra 1. juni, tas til orientering.
Det tas sikte på å presentere regnskapsrapport på neste seksjonsstyremøte.
0300405-14
Samarbeid om båtsportbok
Seksjonsstyret anmoder om at det tas inn noen sider med organisasjonsinformasjon,
inkludert kontaktdata for ledende nøkkelpersoner og klubber. I tillegg bør det være med
terminliste for 2014 sesongen.
Seksjonen går til innkjøp av 50 bøker til en maksimal pris a kr 300,-. Grenene kjøper 10
bøker hver og seksjonen kjøper 20. Innkjøpet innarbeides i budsjettet som justeres i neste
seksjonsstyremøte.
0300406-14
Endringer nasjonale spesialregler vannjet
Seksjonsstyret gir særskilt dispensasjon til Vegard Liseth slik at han som 14 åring kan
kjøre i seniorklassen i vannjet. Det juridiske grunnlaget for videre dispensasjon søkes
avklart med forbundsadvokaten så fort som mulig.
Ved neste ordinære reglementsrevisjon forberedes generell endring av gjeldende
spesialreglement vannjet paragraf 11.5 slik at det i særskilte tilfeller kan åpnes for at man
det året man fyller 14 kan kjøre i klassen senior.
0300407-14
Endringer nasjonale spesialregler rundbane

Seksjonsstyret vedtar de oppklarende justeringer av nasjonale spesialregler rundbane som
anført av grenansvarlig i saksfremlegget.
Når det gjelder mulighet for åpne NM og kåring av utenlandske utøvere som Norgesmester
vises til fortolkning fra forbundsadvokaten om at seksjonsstyret i prinsippet kan åpne for
internasjonal deltakelse i NM F2, men ikke i GT 15. Seksjonsstyret gir på denne bakgrunn
tillatelse til NM F2 2014 kan avholdes som et åpent norsk mesterskap.
Korrigering av UIM sine gulflaggbestemmelser tas til etterretning.
0300408-14
Oppfølging Re Motorsport
Det vises til at NMF sin visepresident for båtsport og grenansvarlig rundbane på oppdrag
fra seksjonsstyret har gjennomført møte med Re Motorsport.
Partene var innstilt på å legge tidligere diskusjoner bak seg og rette blikket fremover for å
utvikle et godt samarbeidsforhold basert på at Re Motorsport er en ny fullverdig
båtsportklubb i NMF.
Seksjonsstyret ser frem til at klubben påtar seg arrangementsansvar allerede fra
inneværende sesong.
Re Motorsport underrettes om seksjonsstyrets vedtak i e-post fra seksjonsstyreleder.
0300409-14
Orienteringssaker
A) Powerboat P1 – Demobåt ankommet før Vårspretten i Tvedestrand. Det må søkes å
B)
C)
D)
E)
F)

oppnå mest mulig publisitet rundt båten med sikte på å rekruttere utøvere for neste
sesong.
Administrasjonen – Seksjonen uttrykker ønske om at fungerende
båtsportkoordinator i administrasjonen fortsetter ut sesongen.
Arbeidsgruppenes virksomhet – Arbeidsgrupper rundbane er i gang.
Status Suzuki båtmotorer – En motor igjen. En er utdelt med utsatt betalingsfrist i
påvente av forsikringsoppgjør. Songe klubben har garantert for betaling innen
1.8.96
Terminlisten – Det rundbanearrangementet som sto som åpent 13. september
legges til Arendal.
Kandidater UIM – Marit Strømøy og Pål Virik Nilsen bekreftes som kandidater til
utøverkomiteen og Mette Brandt Bjerknæs til kvinnekomiteen

G) Notat fra Åsmund Næss vedrørende medisinsk beredskap – Notatet tas til foreløpig

orientering og settes opp til behandling i seksjonsstyret før Motorsportkonferansen

0300410-14
Eventuelt
Ingen saker.

Roy N. Wetterstad
Generalsekretær

