Protokoll fra seksjonsstyremøte NMF avdeling
Norges Båtsportforbund
Protokoll 0057-17
Tid

:

Søndag 10. desember 2017 kl. 10:30

Sted

:

Bergen

Tilstede

:

Ivar Schjetlein
Lars Magne Drange
Jarle Hagane
Åsmund Næss. Via skype på sakene 0320667 og -671
Ole Tobias Næss
Live Gulbrandsen
Administrasjonen:
Geir Lilletvedt
Forfall:
Hilde Slåttedalen
Axel Dalen

0320655

Godkjenning protokoll 0056-17
Vedtak: Protokoll 0056/17 godkjent uten bemerkning

0320656

Rapport fra årets GA i Montenegro
Ivar Schjetlein og Geir Lilletvedt orienterte fra årets GA

0320657

Rapport fra årets MSK
Rundbane: Mange gode diskusjoner. Rekruttering utøvere og funksjonærer
samt Hove-leiren viet mye tid. Ellers var terminlisten et tema
Offshore:
Terminlisten og regelsaker var de sentrale emnene.
Aquabike:
Terminlisten, nordisk mesterskap og anlegg var de sentrale
emnene.

0320658

Nordisk møte 2018
Vedtak: Skal avholdes i Finland 2018. Forbundsadvokaten kontakter Finland
for å få avklart tid og sted snarest. (9. til 18. febr. er båtmessen i Helsinki).
Det settes en frist til 15. januar for å sende inn saker til administrativ
saksbehandling slik at eventuelle saker som ønskes oversendt Nordisk møte
blir saksbehandlet i god tid.

0320659

Fordeling av midler for 2018
Vedtak: Forbundsstyret har ikke vedtatt rammen for midler til seksjonen
enda. Seksjonsstyret følger de samme prinsipper på intern fordeling som
brukt i 2017.

0320660

Tilbud på UIM training manuals
Vedtak: Seksjonsstyret besluttet å bestille følgende:
Rundbane: 100 stk.
Aquabike: 50 stk.
Bøkene selges ut fra seksjonen til fastsatt pris

0320661

Handlingsplan båt 2016 – 2018
Vedtak: Se neste sak

0320662

Innarbeidelse av ny IPD i seksjonens handlingsplan
Vedtak: Ivar Schjetlein og Jarle Hagane skal sammen gjennomgå og sette
opp arbeidsliste over de prioriteringer seksjon båt gjør på bakgrunn av
vedtatt IPD og handlingsplanen for båt 2016 - 2018.

0320663

Landslag 2018
Vedtak: Landslag Båt oppløses og grenene ser sammen med MA på egne
løsninger for toppidrett og landslag slik at hver enkelt gren utvikler sin
toppidrettsmodell eller landslag etter ønske og behov i grenen.

0320664

Møteplan 2018
Vedtak: Foreløpig møteplan seksjonsstyret båt
22. januar kl. 18
5. februar, dersom behov for å behandle saker fra de andre nordiske landene
til Nordisk møte.
30. april kl. 18

4. juni kl. 18
6. august kl. 18
10. september ev. siste uke i september
29. oktober
9. desember i Bergen
0320665

Terminliste 2018
Vedtak: Jarle Hagane utarbeider en fullt ut sammensatt foreløpig terminliste
for alle grener som ettersendes seksjonsstyret.

0320666

Oppdatering årshjul
Vedtak: Seksjonsstyreleder oppdaterer et foreløpig årshjul for 2018.

0320667

Opplæring sikkerhetsfunksjonærer
Vedtak: Det skal startes et arbeid med å få på plass et kursmateriell for
utdanning av sikkerhetsfunksjonærer. Åsmund Næss har fått oppgaven med
å utarbeide forslag til materiell til dette.

0320668

UIM GA 2019
Vedtak: Seksjonsstyreleder, grenleder rundbane og administrasjonen
utarbeider retningslinjer for en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med
saken.

0320669

Ørnulf Rangers Vandrepokal
Vedtak: Følgende kriterier skal gjelde for ved tildeling av Ørnulf Rangers
vandrepokal:
• Beste nykommer/debutant/ årets rekrutt: alle klasser (Gjelder ikke
klassebytte)
• Må generelt ha vist god utvikling gjennom sesongen.
• Må ikke deles ut vært år.
• Vinner får ha den i 1 år.
Grenleder rundbane og Outboardklubbens delegat er jury for vandrepokalen.

0320670

Orienteringssaker
• Orientering fra kontoret
• Orientering om prosedyrer for reglementsendringer som ønskes for 2018
• Orientering om arbeid med å kartlegge mulige nye UIM Commissioners
• Oppdateringsseminar 21. januar, foreløpig ingen påmeldte gjennom
idrettskurs. Men det er 3 påmeldte fra MC. Det vil bli sendt ut en mail til

alle klubber slik at påmelding blir gjort etter boka og påmeldinger skjer via
min idrett. Hilsen Elin.
0320671

Eventuelt
a) Søknad om EM eller VM runde i klassen 3D (4liter) 2018
Vedtak: Seksjonsstyret besluttet å søke UIM om en mesterskapsrunde i
klassen 3D i 2018.
b) Søknadsfrister internasjonale mesterskap
Vedtak: Grenlederne sender ut påminnelse til klubbene om søknadsfrister
internasjonale mesterskap.
c) Ny utnevning av godkjenner i turtletest:
Vedtak: Erik Sundblad Johansen oppnevnt som ny godkjenner av turtletest

Møtet avsluttet kl. 15:30
Ivar Schjetlein
Seksjonsstyreleder

Geir Lilletvedt
Forbundsadvokat

