Protokoll fra seksjonsstyremøte NMF avdeling
Norges Båtsportforbund
Protokoll 0034-14
Tid

:

Tirsdag 16. desember 2014 kl. 18.00

Sted

:

Stihls lokaler Sandefjord

Tilstede

:

Svein Elgvin
Henriette Halvorsen
Axel Dalen
Pål Virik Nilsen
Ivar Schjetlein
via skype
Lars Magne Drange
via skype
Kristoffer Schjetlein
via skype
Torstein Skaali
Jan Trygve Braathen
Jørn Vibeto
Administrasjonen:
Geir Lilletvedt
Roy Wetterstad

Forfall

:

Mette Brandt Bjerknæs

0320433-14
Godkjenning av protokoll 0033-14
Protokoll 0033-14 godkjent.

0320434-14
Økonomisaker herunder budsjettjustering og regnskap
Regnskapsrapport for november tas til etterretning. Grenlederne får kort tid til å gjennomgå sine
regnskapstall for så å gi tilbakemeldinger til seksjonsstyreleder innen 21. desember dersom en ser
at noe kommer i tillegg til det som er ført.

0320435-14 Arbeidsgrupper rundbane, Offshore og Vannjet
Arbeidsgruppe for rundbane: Hver klubb kan møte med en representant. Ingen som møter på
vegne av klubbene er å anse som faste representanter. Kun grenleder uttaler seg offentlig på
vegne av arbeidsgruppen. Offshore og Vannjet har ikke ønske om å opprette arbeidsgruppe nå.

0320436
NMFs lov, forhold knyttet til MSK
Styret utarbeider retningslinjer for arbeidsgruppers arbeidsform. Grenleder sørger for at
disse retningslinjene etterleves. Frist for utsendelse av retningslinjer til styret 10. januar,
som skal vedtas ved neste styremøte.
0320437-14
Medisinsk utvalg – reglement Båtseksjon og grener
Seksjonen ber om et møte, helst 11. januar, med medisinsk utvalg for å gjennomgå
regelverket og de særlige forhold som gjelder for de ulike grener innen båtsport.
0320438-14
Nordisk Møte 2015
Nordisk møte blir under båtmessen i Helsinki andre helg i februar.
Fra NMF deltar Axel Dalen, Jan Trygve Bråthen, Mette Bjerknæs, Pål Virik Nilsen og Geir
Lilletvedt.
0320439-14
Rundbane, forslag vedr GT15 - klassen
Seksjonsstyret ber om at det søkes aksept og forståelse hos Erling Sande for å åpne GT15 – klassen for
andre motortyper og båttyper slik at de norske bestemmelsene samsvarer med UIMs regler.

0320440-14
Rundbane, forslag om å søke dispensasjon fra småbåtloven
Prosessen med å få endret forskriften er allerede iverksatt og det er allerede planlagt
møter med politiske myndigheter om saken. Viktig at man følger en strategi for å få på
plass en egen båtsportforskrift som kan løse problemene med aldersgrenser.
0320441-14
Rundbane, forslag vedr antall heat i Norgescup
Vedtak: Det er opp til arrangør hvor mange heat de ønsker å kjøre under et arrangement.
Uansett vil Norgescup-poeng bli tildelt etter hvem som er sammenlagt best rangert for
hvert arrangement. Antall heat må annonseres i invitasjonen innenfor de frister som
gjelder for invitasjoner.
0320442-14
Rundbane, forslag vedr NM
Vedtak:
Et NM skal kjøres over 4-heat, helst over 2 dager, de 3 beste heat teller. Det skal være
minimum 45 min mellom heatene. Hvis værforholdene gjør det umulig og gjennomføre 4
heat, skal alle kjørte heat telle.Det skal kjøres tidstrening med maks 3 båter på vannet av
gangen, for å bestemme startposisjon på første heat ved bryggestart. Start posisjon i
påfølgende heat iht UIM. Til et NM skal minimum 5 båter stille til første start. Premiering i
NM skal være som i § 2, i tillegg medaljer samt laurbærkrans og diplom. Banelengde iht
UIM.
0320443-14
Rundbane, Rundbane, vektregel Thundercat
Vedtak:
NMF følger UIMs vektregler.
0320444-14
Rundbane, reglementsoppdatering før godkjenning
Vil foreligge til godkjenning ved neste styremøte.

0320445-14
Offshore, godkjenning Offshorereglement
Vil foreligge til godkjenning ved neste styremøte.
0320446-14
Vannjet, reglementsoppdatering før godkjenning
Oppdatering må avvente endelig medisinsk reglement. Vil foreligge til godkjenning ved
neste styremøte.
0320447-14
Arendal BSK og Class One
Grenleder Offshore innhenter opplysninger om hva type arrangement dette er og hvilke
klasser om skal kjøres og de regler som UIM har for de ulike klasser.
Behandles på neste styremøte.
0320448-14
Vannjet, Nordisk Mesterskap 2015
Søknad om Nordisk Mesterskap 13. – 16 august på Store Longårdsvann midt i Bergen
sentrum godkjennes. Løpet skal approberes til UIM.
0320449-14
Terminliste 2015
Terminliste utarbeides inne 15. januar av grenlederne i fellesskap og Axel Dalen skal
sammenfatte alt i en terminliste. Sendes så ut til hele styret. Godkjennes ved neste
styremøte.
0320450-14
Oppsummering MSK
- Rundbane
- Offshore
- Vannjet

Utsettes til neste styremøte
0320451-14
Orienteringssaker
a) Hjellestad ønsker å invitere alle båtinteresserte til felles båtarrangement 22. – 25.
mai, enten på Hjellestad eller Store Longårdsvann midt i Bergen. Klubben inviterer
også seksjonsstyret til å avholde sitt styremøte denne helgen.
0320452-14
Møteplan 2015
Neste styremøte avholdes 24. januar. Endelig møteplan vedtas på neste
seksjonsstyremøte.
0320453-14
Representasjonslandslag 2015
Vedtak:
Rundbane bekoster 13 stk pique t-skjorter.
0320454-14
Eventuelt
a) Det er satt av tid til utdanningshelg i Grenland 13.-14.-15. mars: Invitasjon blir
sendt ut i innen utgangen av januar.

Svein Elgvin
Seksjonsstyreleder

Geir Lilletvedt
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