Protokoll fra seksjonsstyremøte NMF avdeling
Norges Båtsportforbund
Protokoll 0058-18
Tid

:

Mandag 22. januar 2018 kl. 19:00 – 22:00

Sted

:

Skypemøte

Tilstede

:

Ivar Schjetlein
Hilde Slåttedalen
Lars Magne Drange
Jarle Hagane
Axel Dalen
Live Gulbrandsen
Tom Erik Carlsen
Åsmund Næss.
Christian Hammernes
Administrasjonen:
Geir Lilletvedt
Marthe Moen Hagen
Forfall:
Ole Tobias Næss
Joyce Christine Andersen

0320655

Godkjenning protokoll 0057-17
Vedtak:
Korrekt navn i sak 0320671 C føres inn. Med den rettingen ble protokoll
0057/17 godkjent

0320673

Nordisk møte 2018
Vedtak:

Seksjonsstyreleder, grenlederne eller deres vara samt forbundsadvokaten
skal delta
Saksforslag som skal fremmes:
Delegater til nordisk møte skal ha med seg mandat til å fatte vedtak i saker
som står på sakslisten og som er sent ut på forhånd.
Hvorfor er det så mange som ikke deltar på Nordiske mesterskap i rundbane
og offshore? Har disse mesterskapene en fremtid?
0320674

Budsjett 2018
Vedtak:
Budsjett seksjonsstyret ble godkjent
Budsjett rundbane ble godkjent
Budsjett aquabike ble godkjent
Budsjett offshore må gjøre noen små justeringer og med disse justeringene
ble budsjettforslaget godkjent.

0320675

Medisinsk reglement
Vedtak:
Seksjonsstyret skal innen 1. februar komme med skriftlige tilbakemeldinger
til Åsmund Næss. Revidert utkast skal så behandles i et eventuelt
ekstraordinært seksjonsstyremøte.

0320676

Godkjenne terminliste 2018
Vedtak:
Fremlagt terminliste for 2018 ble endelig vedtatt

0320677

IPD, innarbeidelse i seksjonens handlingsplan
Vedtak:
- Rekruttering
- Anlegg
- Utdanning
Jarle Hagane utarbeider en handlingsplan der ansvarsområder er fordelt.

0320678

Innkommet sak vedr gjennomføring Turtel Test
Vedtak:

Tom Erik Carlsen får oversendt en fullstendig oversikt over godkjente
Turtletest-instruktører av grenlederne i rundbane og offshore og utarbeider
nye retningslinjer i tråd med forelagt materiale for fremtidige Turtletester i
Norge.
0320679

Innkommet forslag vedr Thundercat vektregel
Vedtak:
Forslaget godkjent

0320680

Innkommet regelforslag knyttet til sportsbåtreglement offshore
Vedtak:
Forslaget godkjent

0320681

Innkommet sak regelforslag rundbane vedr cockpit-høyde
Vedtak:
NMF følger UIMs regler.

0320682

Orienteringssaker
Orientering fra administrasjonen

0320683

Eventuelt
Vedtak:
Båtmesse 2018: Axel Dalen og Jarle Hagane sender ut en forespørsel og gir
så en tilbakemelding til Tom Erik Carlsen.
Juniorsatsningen i aquabike til UIM ble i 2017 ikke bra. Det skal derfor
sendes en sak til utøverkomiteen og UIM om dette problemet.
Thundercat motorer: Homologisering for tidligere motorer har gått ut og
nyehomologiseringspapirer inneholder noen feil. Ber om disp. nasjonalt for å
bruke homologiseringspapirer 463 nasjonalt. Teknisk komite har godkjent
disp. i 2018. Det jobbes i UIM for å rette feil i ny homologisering.

22. januar 2018
Møtet avsluttet kl. 22:00
Ivar Schjetlein
Seksjonsstyreleder

Geir Lilletvedt
Forbundsadvokat

