Protokoll fra seksjonsstyremøte NMF avdeling
Norges Båtsportforbund
Protokoll 0031-14
Tid

:

Onsdag 13. august 2014 kl. 19.00

Sted

:

Styremøte via Skype

Tilstede

:

Svein Elgvin
Mette Brandt Bjerknæs
Øivind Dreier Sivertsen
Per Christian Skoglund
Ivar Schjetlein
Jan Trygve Bråthen
Øystein Haugenes
Pål Virik Nilsen
Administrasjonen:
Roy N. Wetterstad
Geir Lilletvedt

Forfall

:

Ingen

Skypelinjen til Øivind Dreier Sivertsen var meget dårlig og falt ut under flere
perioder. Sivertsen gis mulighet til å komme med særskilte kommentarer til
sakene i protokollen dersom han har synspunkter han mener må bli drøftet.
I tillegg var linjene til Pål Virik Nilsen og Øystein Haugenes ustabile under
enkelte deler av møtet.

0310411-14
Deltagere fra NMF på UIM GA

Svein Elgvin (voting delegate)
Roy N Wetterstad
Geir Lilletvedt
Mette Brandt Bjerknæs (deltar på møtet i Equality Committee)
Pål Virik Nilsen (Deltar på Athletes Committee)
Marit Strømøy (Må gi tilbakemelding på om hun skal delta på møtet i Athletes Committee).
Administrasjonen starter arbeidet med å sjekke ut flybilletter.
0310412-14
Eventuelle forslag til kandidater til UIM
Frist for å fremme forslag til seksjonsstyret er satt til 20. august. Eventuelle forslag på kandidater
behandles i ekstraordinært møte etter utløp av fristdato

0310413-14
Eventuelle forslag som skal fremmes til generalforsamlingen.
Innkommet forslag fra Arendal Båtsport Klubb vedr regel 205.06 Circuit - Life Jacket støttes. Ferdig
forslag oversendes de andre nordiske land for support senest 19 august.
Forslag fremmet av Italia på Circuit 10 (Blue pages F4S) skal gis norsk support. Det bør fremmes
forslag under saksbehandlingen på GA om at teksten bør revideres slik at krav til at radiomann
forstår engelsk kommer klart frem.
Forslag fremmet av Italia på Circuit 543.10 – point 7 – sole modification allowed, skal gis norsk
support.
Vedrørende Italia offshoreforslag skal administrasjonen forespørre de nordiske land om deres syn
på disse forslag før man tar endelig stilling til om man avstår fra å gi support.

Roy N. Wetterstad
Generalsekretær

Geir Lilletvedt
Forbundsadvokat

