Protokoll fra seksjonsstyremøte NMF avdeling
Norges Båtsportforbund
Protokoll 0032-14
Tid

:

Søndag 21. september 2014 kl. 11.00

Sted

:

Stihls kontorer Sandefjord

Tilstede

:

Svein Elgvin
Øivind Dreier Sivertsen
Per Christian Skoglund
Ivar Schjetlein
Øystein Haugenes
Pål Virik Nilsen
Henriette Halvorsen
Mette Brandt Bjerknæs, via skype
Jan Trygve Bråthen
Administrasjonen:
Geir Lilletvedt

Forfall

:

Ingen

0320414-14
Godkjenning av protokoll 0030-14 og 0031-14

Protokoll 0030-14 og protokoll 0031-14 godkjennes.
0320415-14
Rutiner sakspapirer

Seksjonsstyret utarbeider et årshjul der møtedatoer settes og hvor viktige frister bestemmes i forhold til de
oppgaver som påligger seksjonsstyret samt frister som seksjonsstyret setter for sin behandling av saker i
forhold til UIM. Styreleder og Forbundsadvokaten utarbeider et forslag som oversendes seksjonsstyret
senest 1. okt.

0320416-14
Oppdatering om status UIM saker til GA
NMF har to forslag inne til behandling på GA. Orientering om at all dokumentasjon til UIM er tatt til
etterretning

0320417
Forslag om å ta opp igjen ProVee
Forslaget falt mot en stemme.
0320418
Etterteknisk P750
Forslagsstiller oversender NMF en redegjørelse på engelsk av problemet. Administrasjonen oversender
dette til Comitech og ber om en fortolkning av hvordan regelen skal forstås.

0320419
Søknad om støtte til deltagelse Nations Cup 2015
Søkerne skal ta opp søknaden med Sportssjefen gjennom Team Norway konseptet siden
begge utøverne er medlemmer i Team Norway. Forbundsadvokaten oversender
beslutningen til søkerne.
0320420
Felles redningstjeneste
Seksjonsstyret utarbeider en grunnstamme av minimumskrav til redningstjeneste og hvor
de ulike greners særegenheter blir ivaretatt. Seksjonsstyreleder og grenlederne skal
utarbeide et arbeidsdokument som skal fremlegges på MSK til diskusjon.
Seksjonsstyret skal etter MSK ha saken opp til behandling og beslutning.
0320421
MSK 2014. Oppgaver og Frister
Seksjonsstyret skal innen 10. oktober ha gjort ferdig sine beretninger. Seksjonsstyret skal i
tillegg ha utarbeidet sin handlingsplan for den neste toårs periode. Handlingsplanene skal
ta utgangspunkt i NMFs IPD.
I forhold til forslag til nomineringer på MSK skal grenlederne sørge for å eventuelt fremme
kandidaturer som årets arrangør etc.

0320422
Innkomne søknader VM F2 – 2015
Seksjonsstyret gir administrasjonen i oppdrag å gjennomføre samtaler med søkerklubbene hvor reglene i
NKR og tidligere vedtak i sak 0120161-10 skal være grunnlaget for oppdraget. Vedtatt mot en stemme

0320423
Orienteringer
a) Pål Virik Nilsen orienterte om et bokprosjekt.
b) P1 – prosjektet
c) UIM-kandidatur ikke fremmet.
0320424
Eventuelt
Neste styremøte 11. oktober kl. 16:00
Svein Elgvin
Seksjonsstyreleder

Geir Lilletvedt
Forbundsadvokat

