Protokoll fra seksjonsstyremøte NMF avdeling
Norges Båtsportforbund
Protokoll 0059-18
Tid

:

Mandag 30. april 2018 kl. 18:00 – 20:30

Sted

:

Skypemøte

Tilstede

:

Ivar Schjetlein
Jarle Hagane
Axel Dalen
Live Gulbrandsen
Åsmund Næss fra sak 0320689
Christian Hammernes fra sak 0320689
Administrasjonen:
Geir Lilletvedt
Marthe Moen Hagen
Forfall:
Hilde Slåttedalen
Lars Magne Drange
Ole Tobias Næss
Tom Erik Carlsen
Joyce Christine Andersen

0320684

Godkjenning protokoll 0058-17
Vedtak:
Enstemmig godkjent

0320685

Oppsummering Nordisk møte 2018
Vedtak:
Axel Dalen gir en skriftlig tilbakemelding til seksjonsstyreleder og
administrasjonen vedr teknisk arbeidsgruppe Offshore.

Seksjonsstyreleder sender en forespørsel til de andre landene i Norden vedr
arbeidsgruppe om Nordiske mesterskap og minner om beslutning vedr alder
GT 15.
Det skal være et tema på MSK gjeldende frister for innsendelse av saker til
Nordisk møte.
For øvrig tas protokoll fra Nordisk møte til etterretning
0320686

Medisinsk reglement
Jarle Hagane tar kontakt med Åsmund Næss for en siste gjennomgang.
Vedtak: Forslag oversendes medisinsk utvalg når revisjonen er ferdigstilt.

0320687

IPD, innarbeidelse i seksjonens handlingsplan
Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning

0320688

Funksjonærklær
Vedtak: Antall offisielle funksjonærer avklares og tilbakemelding sendes til
seksjonsstyreleder. Deretter behandles saken gjennom epostbehandling på
antall og kostnad.

0320689

Søknad om VM-runde X-cat 2019
Vedtak: Seksjonsstyret stiller seg positive til søknaden men det må avholdes
et møte med involverte parter før søknad kan sendes UIM.

0320690

Orienteringssaker
Offshoreregatta i Arendal i juni er strøket. NM GT 15 og NC andre klasser
samt de offshoreklasser påtenkt til regatta i juni kan bli avholdt 1. og 2.
september. Endelig avklaring kommer innen kort tid.
En NM-runde Aquabike vil bli avholdt i Stavanger 18. august.
27. juni avholdes et oppdateringsseminar for funksjonærer hos Kristiansand
trialklubb.
Orientering knyttet til diverse kommunale forslag regulering på bruk av
vannscooter der NMF har gitt innspill.
Vedtak: Orienteringene tatt til etterretning

0320691

Eventuelt
A: Innmåling av båter
Vedtak: Utvalgsleder teknisk komite gis fullmakt til å utpeke de som kan
måle inn båter sammen med grenansvarlig i respektive gren.
B: Kartlegging av behov for en eventuell søknad UIM GA 2019
Vedtak: Det nedsettes en arbeidsgruppe for å kartlegge kost-nytte verdien
av å søke dette for 2019.
Følgende personer forespørres til arbeidsgruppen:
- Svein Elgvin
- Jarle Hagane
- Åsmund Næss
I tillegg kan det utpekes enda en person til arbeidsgruppen dersom dette
ønskes av de forespurte til arbeidsgruppen.

Neste seksjonsstyremøte foreløpig fastsatt til fredag 8. juni.
Møtet avsluttet kl. 20:30
Ivar Schjetlein
Seksjonsstyreleder

Geir Lilletvedt
Forbundsadvokat

