NORGES MOTORSPORTFORBUND
Seksjonsstyre motorsykkel

Protokoll 0039-14

Tid

:

Onsdag 15. oktober 2014 kl. 16:00-20:00

Sted

:

Motorsportens Hus, Drammen

Tilstede

:

Emilie Westbye
Ivar Gynnild
Harald Paulsen
Roger Hermansen
Harald Tufthaug
Øystein Hviding
Katrine S. Eriksen
Observatører:
Kurt Wachendorf
Mette Moen Knutsen (vara for Anders Minken)
Administrasjonen:
Generalsekretær Roy N. Wetterstad
Kontorsjef Are Antonsen, (møtesekretær)
Forbundsadvokat Geir Lilletvedt
Økonomisjef Mathea S Johansen

Forfall :

Jan Atle Gjemble
Stein Arild Wiik Hansen
Anders Minken

Sak 0370426-14 Protokoll fra møte 25.08.2014
Protokollen ble utsendt pr epost raskt etter møtet, og det kom ingen innsigelser. Protokollen regnes
derfor som godkjent etter epostbehandling. Den er offentliggjort på NMFs nettsider.
Vedtak: Protokoll fra seksjonsstyremøte 0038-14, 25. august 2014 er godkjent i tråd med
epostbehandling.

Sak 0370427-14 Økonomisaker
Det er tidligere sendt ut grenvise oversikter og delvis hovedbokutskrifter til budsjettansvarlige.
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Det ble lagt fram fram foreløpige utkast til seksjons- og grenregnskaper som skal publiseres til
seksjonsårsmøtet, og det ble gitt en muntlig orientering i møtet. Blant annet ble det opplyst at mindre
justeringer i tallmaterialet for 2014 kan komme i sluttfasen fram mot trykking / offentliggjøring
Vedtak: Seksjonsstyret tar orienteringen til etterretning og godkjenner utkastene til seksjonsregnskap for
årsmøteperioden. En er innforstått med at regnskap pr 01.09.2014 kun er foreløpig.

Sak 0370428-14 Motorsportkonferansen og seksjonsårsmøte
Dette var møtets hovedsak.
A. Forslag til MSK
Grenvise oversikter over innkomne forslag fra klubbene ble distribuert til grenansvarlige. Disse
skal sorteres tematisk og danne grunnlag for sakslister til grenmøtene.
Vedtak: Det må være en dialog mellom grenansvarlig og administrasjonen rundt oppsett av
program / sakslister for grenmøtene i tiden fram mot MSK.
B. Årsberetning
Administrasjonen har lagt opp til et nytt format på beretningen ved at alle grenrapporter er
innarbeidet direkte i seksjonsstyrets beretning. En mal / disposisjon for dokumentet var tidligere
distribuert og det framkom noe skepsis fra grenansvarlige i forhold til det nye formatet.
Vedtak: Det gis fullmakt til seksjonsleder, nestleder og kontorsjef for å utarbeide et utkast til
ferdig årsberetning. Det forventes at dokumenter går fram og tilbake i en prosess med andre
seksjonsstyremedlemmer. Det gis frist til tirsdag kveld for at et ferdig utkast skal sendes ut til
seksjonsstyret for godkjenning. Tilbakemelding fra seksjonsstyrets medlemmer må foreligge
innen torsdag midt på dagen.
C. Innkomne forslag
a. Forslag fra Stjørdal Cross og enduroklubb:
«I forbindelse med budsjettering skal det ikke være mulig for en gren å budsjettere mer
enn 50 % av tildelte midler til toppidrettstiltak »
Vedtak: Seksjonsstyret gir slik kommentar og innstilling:
Seksjonsstyret finner ikke å kunne støtte forslaget slik det foreligger.
NMF Idrettspolitisk dokument som ble vedtatt på forbundstinget 2013 slår fast at
Toppidrett skal være et prioritert område i Motorsportforbundet. Det slås videre fast at
breddeidretten drives av klubber og regioner.
Seksjonsstyret vil også bemerke en unøyaktighet i forslagsstillers begrunnelse. Det er
riktig at NMFs egengenererte inntekter i hovedsak kommer fra klubber og aktive, men
dette utgjør bare om lag halvparten av forbundets tilgjengelige midler. Den andre
halvparten kommer som tilskudd gjennom idrettsbevegelsen.
Forholdet mellom topp og bredde er et tema som i stor grad er oppe til diskusjon i mange
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særidretter, og det synes som om det alltid konkluderes med at dette ikke er et «enten /
eller», men at fasiten er «både / og».
Temaet berører i bunn og grunn oppgavefordelingen mellom forbund og klubbapparat.
Seksjonsstyret framhever at forbundet på nasjonalt nivå har ansvar for toppidretten,
men at man skal påse at rammevilkårene for å drive rekrutterings-, mosjons- og
breddeaktiviteter på klubb- og regionnivå er så gode de kan være.
b. Forslag fra Re Motorsport om tilleggsinstruks for styret MC-seksjonen:
Vedtak: Seksjonsstyret finner ikke å kunne støtte forslaget slik det er framsatt.
Intensjonen i forslaget synes god, og de fleste punktene er i tråd med den praksis som en
søker å ha. Dog finner ikke seksjonsstyret at det er behov for en egen instruks på dette
detaljnivået. NMF over tid hatt som mål å ha god struktur på arbeidet i styrende organer
og andre deler av norsk idrett har gitt oss kreditt for vår tillitsmannshåndbok som er
utviklet over mange år. Denne er nå moden for revidering, og forslaget fra Re vil være til
hjelp ved i en slik prosess. Å ha et eget kapittel som omfatter etiske retningslinjer basert
på idrettens normer er et godt eksempel på dette.
Seksjonsstyret ber om at forslaget oversendes Forbundsstyret og tas med i arbeidet når
tillitsmannshåndboka skal revideres.
c. Forslag fra Stavanger RR:
«Mediadekning. Utvikle en skikkelig nettkanal som kan dekke roadracing løp og
reportasjer innen roadracing i Norge.»
Vedtak: Det tas kontakt med forslagsstiller og ber om anledning til å overføre forslaget
til MSK
d. Forslag fra Halden MC-klubb:
«Innføring av production 600 i Roadracing»
Vedtak: Det tas kontakt med forslagsstiller og ber om anledning til å overføre forslaget
til MSK
e. Forslag fra Stavanger RR:
«Regelverket for hvem som kan delta i RR kl. nasjonal endres tilbake til 2012 versjonen. I
kortversjon var dette slik: Sykler 6 år eller eldre. Fører skal Ikke være blant de 10
raskeste i NM.»
Vedtak: Det tas kontakt med forslagsstiller og ber om anledning til å overføre forslaget
til MSK
f.

Forslag fra Lunner Motorsport:
«Endre alders begrensning i MX 85 NC og NM fra 13 til 15 år til 12 til 15 år»
Vedtak: Det tas kontakt med forslagsstiller og ber om anledning til å overføre forslaget
til MSK
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g. Forslag fra Stavanger RR:
«Mer banetid og trening i forbindelse med konkurransene»
Vedtak: Det tas kontakt med forslagsstiller og ber om anledning til å overføre forslaget
til MSK
D. Handlingsplan
Vedtak: Handlingsplanen for 2015 – 2016 skal bygge på NMF Idrettspolitisk dokument vedtatt på
Forbundstinget 2013 og følge samme struktur mht temaer og overskrifter.
Det gis fullmakt til seksjonsleder, nestleder og kontorsjef til å utarbeide et utkast. Det gis en frist
til tirsdag kveld for å sende utkastet ut til godkjenning. Tilbakemelding fra seksjonsstyrets
medlemmer skal foreligge innen torsdag midt på dagen.
E. Øvrig
Det ble gitt en orientering om påmelding etc

Sak 0370429 Orienteringssaker
A. Nordisk Møte 2014
Nordisk Møte gikk av stabelen i Stockholm (Arlanda) 11. og 12. oktober. Man gikk med dette
møtet tilbake til tidligere modell hvor grenmøtene går av stabelen samme helg på samme sted.
Det ble gitt en orientering fra de som var til stede på Nordisk Møte
B. Enduro
Seksjonstyreleleder informerte om at dispensasjon ble gitt til to kjørere til å kjøre NM i junior
elite selv om de i flg gjeldende reglement var for unge.
C. Det ble minnet om frister for å nominere kandidater til priser på Motorsportgallaen
D. Trener 2 kurs har ledige plasser og subsidieres denne gangen som pilotkurs
E. Fristen for å søke Trial VM Lag 2016 går snart ut.
F. Trial oppnevner en arbeidsgruppe for å utarbeide et totalt revidert spesialreglement fram til
MSK 2015 med sikte på at det skal gjelde fra 2016
G. Neste møte 27. oktober avlyses
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