Protokoll fra seksjonsstyremøte NMF avdeling
Norges Båtsportforbund
Protokoll 0063-18
Tid

:

Mandag 10. september 2018 kl. 18:30 – 21:20

Sted

:

Skypemøte

Tilstede

:

Hilde Slåttedalen
Jarle Hagane
Lars Magne Drange
Live Gulbrandsen
Axel Dalen
Åsmund Næss
Joyce Christine Andersen
Administrasjonen:
Geir Lilletvedt
Marthe Moen Hagen
Forfall:
Alle varamedlemmer og visepresident båt

0320707

Godkjenning av protokoll 0062-18
Vedtak:
Protokoll 0062-18 enstemmig godkjent.

0320708

Bekreftelse på epostbehandling sak om startnummer offshore
Vedtak:
Følgende vedtak gjort gjennom epostbehandling bekreftes:
Alle båtklasser i rundbane og Offshore (unntatt 3C og Xcat) skal ha «rødt»
startnummer første sesongen man deltar i båtrace. For Offshore innføres
regelen umiddelbart og for Rundbane innføres regelen fra og med 1. januar
2019.

0320709

Beretning for seksjon båt til seksjonsårsmøtet 2018
Vedtak:
Seksjonsstyreleder har ansvar for lede arbeidet med beretning for seksjon
båt og at denne skal foreligge innen 1. oktober. Grenene skal ha oversendt
sine deler av beretningen innen 19. september til seksjonsstyreleder.

0320710

Handlingsplan for seksjon båt 2019- 2020
Vedtak:
Følgende områder blir hovedelementer i seksjonens handlingsplan:
 Samfunnsbidrag
 Idrett og medlemskap
 Idrettsarrangementer
 Idrettsanlegg og teknologi
 Kompetanseutvikling
Seksjonsstyreleder involverer resten av styret underveis slik at man har mer
«kjøtt på benet» til forbundsstyrets arbeidsmøte den 20. september.
Administrasjonen har gjort oppmerksom på at Hove-leiren avsluttes 27. juni
og aquabike må derfor avholdes 29. juni dersom det skal være en del av NMveka.

0320711

Orientering fra grenene
Vedtak:
Tatt til etterretning.

0320712

Orientering fra administrasjon
Vedtak:
Tatt til etterretning og følges opp i tråd med redegjørelsen.

0320713

Orientering fra Forbundsstyret ved Hilde
Vedtak:
Tatt til etterretning.

0320714

Eventuelt
a. Søknad om VM F2 2019
Vedtak:
Søknad sendt for VM F2 Tønsberg 2019.
b. Purring på seksjonsårsmøtevedtak
Vedtak:
Saken har vært tatt opp med UIM vedr UIM-Commissioners rolle. UIM ga
beskjed om at endring ikke var aktuelt. Seksjonsstyret vurderer dette til å
gjelde kun F1 og F2 og således av begrenset betydning for rundbane. Tas
opp igjen på kommende UIM GA.
c. Eventuelle norske kandidater til verv i UIM
Vedtak:
Det fremmes ikke forslag til nye kandidater til verv i UIM fra Norge i 2018.

Neste seksjonsstyremøte foreløpig fastsatt til søndag 28. oktober kl. 11:00 i Drammen.

Møtet avsluttet kl. 21:20
Hilde Slåttedalen
Seksjonsstyreleder

Geir Lilletvedt
Forbundsadvokat

