NORGES MOTORSPORTFORBUND
SEKSJONSSTYRE MOTORSYKKEL
Protokoll 0033-13

Tid

:

Onsdag 4. september 2013 kl. 1700

Sted

:

Motorsportens Hus, Drammen

Tilstede

:

Joyce Øksenholt
Emilie Westbye
Harald Tufthaug
Harald Paulsen
Jan Atle Gjemble
Roger Hermansen
Stein Arild Wiik Hansen
Øystein Hviding
Observartører:
Lene Dyrkorn, NMF visepresident mc
Kurt Wachendorf, NMF visepresident mx
Administrasjonen:
Generalsekretær Roy N. Wetterstad
Økonomisjef Mette Moen Knutsen
Forbundsadvokat Geir Lilletvedt

Forfall

:

Are Antonsen
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NORGES MOTORSPORTFORBUND
SEKSJONSSTYRE MOTORSYKKEL
0330353-13
Godkjenning av seksjonsstyreprotokoll 0032-13
Protokoll fra seksjonsstyremøte 0032-13, 4. juni 2013, bekreftes godkjent gjennom epostbehandling.
0330354-13
Økonomisaker
Regnskapsrapport pr. 30.6.13 tas til etterretning.
Under henvisning til forbundsstyrevedtak i sak 00969-13 om system, rutiner og priser i
forbindelse med anleggsgodkjenning i Roadracing må det foretas en revidering av grenen
sitt budsjett. Premissene i forbundsstyrets vedtak legges til grunn.
Speedway varsler at de vil gjøre endring i grenens budsjett for å kunne gå til innkjøp av
utstyr for å foreta alkoholkontroll. Seksjonsstyret ber om å få seg forelagt forslag til
budsjettinndekning fra grenansvarlig. Det vises videre til at Antidoping Norge har utvidet
sitt ansvarsfelt til også å omfatte alkoholkontroller. Det vil i denne sammenheng kunne
være mulig å bestille kontroller i tillegg til at de vil kunne foreta uanmeldte kontroller.
Det tas til etterretning at seksjonsstyreleder har omdisponert midler innenfor rammene i
seksjonens sentrale budsjett for å leie forbundets lastebil i forbindelse med EM i Trial i
Hvervenbukta.
0330355-13
Christian Flaten Minnefond
Seksjonsstyret tar forbundsstyrets beslutning i forbundsstyresak 00981-13 til etterretning.
Det vurderes om det kan foretas en avsetning fra mx-grenen og seksjonsstyret på inntil kr
20.000,- til sammen fra disse budsjettene dersom det gjenstår midler ved årets slutt i
2013, slik at grunnkapitalen i fondet kan styrkes ytterligere.
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0330356-13
Seksjonens økonomifordelingsmodell
Forslaget til ny økonomitildelingsmodell har vært ute på høring hos grenene, og det er
mottatt høringssvar fra Roadracing, Motocross og Trial innen høringsfristen. I tillegg
legges debatten i seksjonsstyret til grunn for følgende:
Det kan virke komplisert med en stor mengde parametere. Det må derfor vurderes om
modellen kan forenkles betydelig, f.eks. ved å begrense til nasjonale mesterskap som
eneste parameter ut over lisenstall.
Det må vurderes om det kan lages et skille mellom hovedlisens og tilleggslisens slik at alle
hver sesong må velge hvilken gren de vil ha hovedlisens i. Den økonomiske uttellingen for
hovedlisenser bør være større enn for tilleggslisenser.
Det bør gjøres avklaringer rundt smågrener og hvilke grenser som skal være for å bli
definert som gren med egen styrerepresentasjon eller falle inn under
smågrensamarbeidet.
0330357-13
Klubbovergangsregler og dispensasjonsmuligheter
Seksjonsstyret støtter forbundsadvokatens vurdering vedrørende klubbovergangsregler og
dispensasjonsmuligheter, og ber forbundsadvokaten meddele avslag på
dispensasjonssøknad for Lag NM i Motocross.
0330358-13
Statusarrangement 2014 – kvalitet og stimulering
Kostnader til medisinsk beredskap har blitt et vesentlig hinder for å få klubber til å påta
seg statusarrangement. Forbundet bes å engasjere seg for å finne løsninger på
utfordringen slik at man kan få forutsigbare vilkår over hele landet.
Kontrakt eller tildelingsbrev som klargjør ansvar i forbindelse med statusarrangement bør
innføres som fast rutine. I tillegg bør alle grener ha tydelige arrangørmanualer.
Nytt utdanningssystem med nasjonal årsplan for utdanning imøteses.

NMF avd. Norges Motorsykkelforbund

NORGES MOTORSPORTFORBUND
SEKSJONSSTYRE MOTORSYKKEL
Det bør tas sikte på å utvikle en felles standard for alle
statusarrangement hvor bl.a. profil og markedsføring gjennomføres på bestemte måter.
Grenene utfordres til å innlede en prosess med de mest toneangivende arrangørklubbene
for å utvikle gode samordnings- og samarbeidsløsninger for å høyne kvalitet og standard
på statusarrangement.
0330359-13
Fagutvalg i NMF - rekrutteringsprosess
Forslag sendes generalsekretæren innen en uke.
0330360-13
Ideutveksling om utnyttelse av forbundslastebil
Saken utsettes.
0330361-13
Nordisk Møte og nordiske grenmøter
Redegjørelse om forberedelser til NMC sitt årlige møte og status for nordiske grenmøter
tas til orientering.
Nordisk hovedmøte avholdes 12. oktober. Dagen etter holdes Nordisk – Baltisk
samarbeidsmøte.
Følgende er status for nordiske grenmøter:
Trial avholdt 10. mai
ATV/Quad avholdt 27. juli
MX – innkalt 2 ganger. Invitert til møte 12. september, men ingen påmeldt
Enduro – planlegger telefonmøte
Roadracing og Classic avholdes 21. september på Gardermoen
Speedway – Har gjort nødvendige avklaringer i fjor. Har ikke behov for møte i år.
Protokoller fra grenmøtene må foreligge innen 22. september.
0330362-13
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Orienteringssaker
A) Anleggsarbeidsgruppen MX – Bjørn Rusten ny koordinator. Helge Erga fratrådt.
B) Anleggsgodkjenning Re
C) Anleggsgodkjenningssystem Enduro – Vedtak i forbundsstyresak 00969-13 legges til
grunn.
D) Oppvisningsarrangement – «Det henvises til følgende vedtak i forbundsstyret:

E)
F)
G)
H)

«Seksjonsstyrene bes å initiere en gjennomgang av vilkår og rutiner for
gjennomføring av oppvisningsarrangement. Ivaretakelsen av helse, miljø og
sikkerhet gjennomgås nøye, herunder kompetansekrav og ledelsesansvar.»

Organisering marked – analyseprosess
TM, Atle Berger
Permisjon grenansvarlig Roadracing
MSK og Motorsportgalla

0330363-13
Eventuelt
Ingen saker.

Roy N. Wetterstad
Generalsekretær - referent
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