Protokoll fra seksjonsstyremøte NMF avdeling
Norges Båtsportforbund
Protokoll 0038-15
Tid

:

Onsdag 22. august 2015 kl. 14.00

Sted

:

Stihls lokaler Sandefjord

Tilstede

:

Øystein Haugenes
Axel Dalen
Ivar Schjetlein, via skype
Jan Trygve Braathen
Pål Virik Nilsen
Kristoffer Schjetlein, via skype
Lars Magne Drange, via skype
Administrasjonen:
Geir Lilletvedt
Svein Elgvin tilstede under sak 0320499 a)

Forfall

0320490

:

Mette Brandt Bjerknæs
Henriette Halvorsen

Godkjenning av protokoll 0037-15
Vedtak:
Protokoll 0037-15 godkjent uten bemerkning.

0320491

Økonomirapport pr juni

Jobb
Skole

Vedtak:
Rapport tatt til etterretning. Seksjonsstyret ser det som viktig at
økonomisjefen er tilstede ved neste seksjonsstyremøte 8. oktober
0320492

FS sak vedrørende økonomi
Vedtak:
Seksjonen besluttet at man skal holde seg til budsjett og omdisponeringer til
tiltak som ikke allerede er i tiltaksplanene godtas ikke. Seksjonen oppfordrer
grenene til å være sparsommelige i den resterende del av året og ikke bruke
midler unødvendig.

0320493

Innkommet sak vedr GT 15
Vedtak:
Team er en vanlig samarbeidsform innenfor motorsporten. Forskjellen mellom
teamene kan gjøre forutsetningene ulike for de som deltar. Dette både med hensyn
til utstyr, men også med hensyn til de øvrige momenter innenfor motorsport.
Seksjonsstyret ser ingen mulighet til å nekte team-bygging innenfor båtsporten.
Derimot kan det være nødvendig å ha en prinsippdebatt om dette på MSK hvor alle
er tilstede.

0320494

Innkommet sak vedr påstand om trusler under båtrace
Forslag til vedtak:
Seksjonsstyret svarer klubben at de bør anmelde denne saken til NIFs domsutvalg
dersom man har bevis for at dette har skjedd.

0320495

Oppfølging support regelendringsforslag
Forslag til vedtak:
NMF oversender sine forslag til alle NA og ber om support. Dette må skje
umiddelbart slik at vi ikke kommer i tidsnød da fristen er 1. september

0320496

Sak vedr GA 2016
Forslag til vedtak:
Seksjonsstyret ser det som riktig at NMF avventer å ta stilling til om man skal søke
om å være arrangør av UIM General Assembly i 2016 til etter det skype-møte som
skal avholdes med UIM Presidenten mandag 25. august. Saken epost-behandles i
seksjonsstyret i etterkant av dette møtet.

0320497

GA 2015

Forslag til vedtak:
Seksjonsstyret besluttet at Marit Strømøy, Pål Virik Nilsen og Ivar Schjetlein
reiser på GA 2015 på de tre grenenes bekostning. Geir Lilletvedt reiser på
seksjonsstyrets bekostning.
Seksjonsstyret vedtar å fremme kandidatur på Ivar Schjetlein til
arbeidsgruppe Aquabike.
0320498

Orienteringssaker





0320499

Bestilling av profilklær
Rapport fra Nordisk Mesterskap Aquabike i Bergen
UIM - Commisioners report Tønsberg
Rapport fra grenledere

Eventuelt
a) Svein Elgvin: orientering vedr permisjonssak
Elgvin redegjorde for sin situasjon og meddelte at han ønsker å
gjeninntre som seksjonsstyreleder fra 1. september da hans
permisjonstid utløper 31. august. Seksjonsstyret tar dette til
etterretning.
b) Frigivelse av lisens til annet land
Vedtak:
Søknaden innvilges ikke
c) Forespørsel support Circuit rules, RYA (England)
Vedtak:
Rundbane kommer med en innstilling ovenfor seksjonsstyret på
hvorvidt support på innkomne forslag skal gis eller ikke. Slik innstilling
må foreligge NMF senest søndag 23. august. Saken behandles
gjennom epostbehandling med svarfrist 26. august kl. 12:00.
d) Forespørsel support Pleasure Navigation, RFEM (Spania)
Vedtak:
NMF avstår å gi support til grener vi selv ikke har i NMF

e) Oversende til UIM Safety commission sak om opprydding i
regler vedr safety jackets og helmets.
Vedtak:
Vedtatt

Øystein Haugenes
Seksjonsstyreleder

Geir Lilletvedt
Forbundsadvokat

