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:
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Sted

:
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:
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:
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Innledningsvis presenterte Re MK og TRK/Flosta BK sine VM arrangement i
2016
0320521 Godkjenning av protokoll 0041-15
Vedtak:
Protokoll 0041-15 godkjent uten bemerkning.

0320522 Økonomirapport

Seksjonsstyret vedtok en omdisponering av midler slik at Offshore dekker
møtekostnader til dette seksjonsstyremøte. Gjennomgang av økonomirapport
utsatt da økonomisjefen var forhindret fra å møte.

0320523 Budsjett 2016 med tiltaksplaner
- Rekruttering
- Etterteknisk
Vedtak:
Grenene skal en uke før neste seksjonsstyremøte, oversende sine
tiltaksplaner i prioritert rekkefølge hvor også toppidrett, rekruttering, etterteknisk skal være prioriterte tiltak.

0320524 Oppfølging MSK
Offshore:

Rekruttering, det vil i neste seksjonsstyremøte bli nedsatt en
arbeidsgruppe for dette emneområdet.
Etterteknisk et annet emne som ble debattert.

Circuit:

Ingen fra Circuit tilstede. Tas ved neste seksjonsstyremøte

Aquabike:

Samtaler med anleggsutvalget
Ny klubb i Trondheim
Diskusjon knyttet til utøvere etter Team Norway prosjektet

0320525 Reglement 2016 med frist til 10 desember med å
oversende til adm. forslag til regelendringer i 2016.
Vedtak:
Alle regelverk innenfor seksjonen skal legge UIM-regelverk til grunn bortsett de
nasjonale særregler som anses nødvendige for nasjonale løp i Norge.
Rundskriv fra Forbundsadvokaten tas til etterretning.

0320526 Nordisk Møte
Vedtak:

Seksjonsstyret vil til neste seksjonsstyremøte behandle eventuelle forslag til neste
nordiske møte der behandling av terminliste for nordiske mesterskap, rulleringsplan
for nordiske mesterskap samt forslag til vedtekter for et Nordic Council
Powerboating vil være på agendaen. Andre saker til nordisk møte må være lagt
frem for seksjonsstyret til neste møte. Schjetlein lager et forslag til terminliste i
2016 for Norden.

0320527 Innkommet forslag på UIM-Commissioner
Vedtak:

Harald Halvorsen fremmes som norsk UIM-Commissioner kandidat for Offshore
2016.

0320528 Møteplan 2016
Vedtak:

Neste seksjonsstyremøte 22. – 23 januar. Seksjonsstyret vedtar for øvrig den
fremlagte møteplan. Ved neste seksjonsstyremøte settes endelige datoer for
seksjonsstyremøtene 2016 innenfor de ukenummer som ligger i forslaget til dette
møtet.

0320529 Evt

Grenleder Circuit har fremmet en tanke om båtsportens dag i 2016. Forhold
knyttet arrangement, klubb og andre juridiske forhold må først avklares.
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