NORGES MOTORSPORTFORBUND
Seksjonsstyre motorsykkel

Seksjonsstyremøte 31. oktober 2017
Protokoll 54-2017
Sted:

Motorsportens Hus i Drammen
Kl. 16:00 – 20:30

Tilstede:

Emilie Westbye
Anita T. Sæther
Bjørn Hovden
Henning Sveen
Rita Jonassen
Harald Tufthaug
Svein Magne Gustad (via Skype)

Observatører:

Elin Frager og Hans Petter Engstrøm

Administrasjonen:

Are Antonsen (referent)

Forfall:

Andri S. Gudmundsson
Kjetil Kopperud

Sak 0540568-17 Protokoll fra møte 26.09.2017
Protokollen ble sendt ut via epost. Det ble en viss diskusjon om ordlyden i et vedtak. Dette er rettet opp
etter en konsensus. Den endelige protokollen er offentliggjort på nett.
Vedtak: Protokollen anses godkjent gjennom epostbehandling.

Sak 0540568-17 Økonomi- og administrasjonssaker
a) Økonomirapport
Oppdatert økonomirapport kunne ikke framlegges på grunn av økonomisjefens sykmelding.
Håndering av innmelding i Visma Expense og remiteringer/betalinger ivaretas av Idrettens
Regnskapskontor
b) Øvrige administrasjonssaker
Det ble orientert om at Stine Engelstad har sagt opp sin stilling og om at det for tiden er en
utfordrende bemannings- og kapasitetssituasjon ved forbundskontoret som følge av flere
sykmeldinger i tillegg til vakante stillinger.
Forslag til vedtak: Orienteringene tas til etterretning
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Sak 0540569-17 Tildeling av foreløpig budsjett
Matrise (vedtatt modell for økonomifordeling) med delvis oppdaterte tall ble presentert.
Vedtak: Informasjonen ble tatt til orientering. Ny og mer fullstendig utgave distribueres til seksjonsstyret
1. november

Sak 0540570-17 Status prosjekter
a) Barneidrettsprosjekt
Barneidrettsutvalget har overtatt «stafettpinnen» arbeider videre med prosjektet
b) Breddeidrettsprosjekt
Utdanningsutvalget har tatt tak i prosjektet og arbeider videre
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Seksjonsstyret er innstilt på å måtte avsette noe av midlene
over til neste år som følge av at faktiske tiltak kan komme sent i gang.

Sak 0540571-17 Valgkomite - innstilling til FS
I forrige møte vedtok seksjonsstyret å innstille nåværende vara Inger Marie Pauli som ny leder av
valgkomiteen. Kristin Hegre (dragracing) er forspurt og har sagt seg villig til å velges som ny vara.
Vedtak: Kristin Hegre innstilles enstemmig som vara for Inger Marie Pauli

Sak 0540572-17 Xtreme sport Ullevaal 2018
Andre Villa har gjort avtale med Ullevål Stadion om å kjøre et gedigent show på arenaen den 16. juni
2018. Det arbeides nå med å knytte til seg flere andre idretter og aktiviteter.
Formålet er å bidra til å samle motor organisasjonene til et felles «treff» med både motocross, BMX
konkurranser og bilinnslag av en eller annen sort, og der man tar i bruk hele Ullevaal området både
utvendig og inne. Målgruppen er familier, barn og unge. Det skal tilrettelegges for aktiviteter og stands
ute. Bergbanen (ca. 7000 m2) ønskes benyttet til ulike tiltak og man ønsker tilbakemelding på hvilke
aktiviteter som kan egne seg best. Det er et stort apparat som det skal tilrettelegges for. Andre har
kontroll på showet som skal gjennomføres inne på stadion. Oslo Motor show vil være en medarrangør
for gjennomføringen av valgte aktiviteter på Bergbanen. Sistnevnte egner seg meget godt til stands,
utstillinger, mindre aktiviteter og skal være «oppvarming» før hoved showet inne på stadion.
Programmet er tenkt som følger:
Kl. 1200
Kl. 1700

Åpning uteområdet for publikum, leverandører og sponsorer
Show start inne på stadion.

Utfordringen er nå å finne passende aktiviteter i regi nav Motorsportforbundet.
Vedtak: Seksjonsstyret stiller seg positive til planene, men trenger litt tid å sjekke ut med sine miljøer om
interesse og kapasitet. De enkelte gir tilbakemelding til seksjonsstyreleder via epost.
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Sak 0540573-17 Muntlig orientering omkring en konfidensiell sak

Sak 0540574-17 Orientering NKR FS vedtak
Seksjonsstyreleder orienterte om Forbundsstyrets behandling av NKR.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning

Sak 0540575-17 ATV - status baneinspeksjon, samarbeide med MX
MX og ATV har hatt et møte om felles baneinspektører og kommet til god forståelse. ATV utpeker to
representanter til baneinspeksjonsgruppa til neste møte.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning

Sak 0540576-17 Årets arrangør MC
Seksjonsstyrets kandidat/forslag til FS. Det var kommet inn 3 forslag.
Vedtak: Seksjonsstyret støttet seg på administrasjonens sin vurdering av hvem av de 3 som mest
sannsynlig kan nå frem og som bør innstilles til FS. Seksjonsstyret overlater saken til juryen (FS). Alle
kandidater er oversendt.

Sak 0540577-17 Supermoto som egen gren
Vedtak: Supermotard blir lagt inn under RR.

Sak 0540578-17 Eventuelt
a) Seksjonsstyreleder orienterte om at påmeldingen til tinget foreløpig er litt lav og oppfordret til
at alle benyttet sine kanaler for å få opp deltagelsen
b) Seksjonsstyreleder orienterte om at fagutvalgene vi være til stede på MSK og ønsker å
kommunisere med grenene. Det ble poengtert at det må gjøres konkrete avtaler med
grenansvarlige for de enkelte grenene.
c) NM uka
Grenene har signalisert interesse, men føler at de mangler mye info og avklaring. De opplever at
det er umulig å ta stilling til deltagelse på nåværende grunnlag. Generalsekretæren ble
oppfordret til å gi utfyllende informasjon før MSK
d) Grenansvarlig for speedway stilte spørsmål om andre grener har mindre krav til personlig
utrustning på trening enn i konkurranse. Møtet repliserte enstemmig at man ikke skiller på
trening og konkurranse når det gjelder klær og utstyr, i alle fall ikke for utøvere over 12 år. Når
det gjelder barn og lavere hastigheter kan man eventuelt vurdere å være noe mer lempelig.
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