NORGES MOTORSPORTFORBUND
Seksjonsstyre motorsykkel

Seksjonsstyremøte 22. august 2017
Protokoll 0052-17
Sted:
Motorsportens Hus i Drammen
Møtestart: Kl. 16:00

Tilstede

:

Emilie Westbye
Kjetil Kopperud
Anita T. Sæther
Bjørn Hovden
Henning Sveen
Harald Tufthaug
Rita Jonassen
Svein Magne Gustad (Skype)
Hans Petter Engstrøm

Administrasjonen :

Roy N. Wetterstad

Forfall

Elin Frager
Andri S. Gudmundsson

:

Sak 0520545-17
Protokoll fra møte 6.6.2017
Protokollen ble sendt ut via epost 7. juni. Noen mindre endringsforslag ble presentert og innarbeidet.
Protokollen er offentliggjort på nett.

Vedtak:
Protokollen bekreftes godkjent gjennom epostbehandling.
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Sak 0520546-17
Økonomi- og administrasjonssaker
a) Økonomirapport

b) Skifte av grenkoordinator

Vedtak:
Rapport og orientering tas til etterretning.
Seksjonen ønsker mer fleksible løsninger for å forskuttere utbetalinger som påmeldinger til arrangement,
lagrepresentasjon osv. Det vurderes hva som kan gjøres for imøtekomme grenenes behov.
Seksjonen er ikke fornøyd med overgangen til nye økonomirutiner og etterlyser forbedringer og bedre
informasjon.

Sak 0520547-17
Mulig sanksjonssak fra motocross
Grenansvarlig (AMX) har bedt om at det opprettes sanksjonssak mot utøvere som valgte å kjøre SM
istedenfor NM 3. og 4. juni uten å ha fått tillatelse til dette. Dette anses som brudd på SR 7.4 som gir
NMF anledning til å nekte annen start på NM-datoer.
Hverken AMX eller seksjonsstyret har mulighet til å anmelde ovenfor sanksjonsutvalget. Det er det kun
forbundsstyret som kan. Seksjonsstyret må imidlertid ta stilling til hvorvidt en skal be forbundsstyret
foreta en slik anmeldelse.
Genette Våge var tilstede sammen med sin far Ole Petter Våge som avga forklaring på hennes vegne.
Marianne og Kalle Agard-Michelsen representerte sin sønn Sander Agard-Michelsen, og avga forklaring
på vegne av han.

Vedtak:
Seksjonsstyret fremmer ikke sanksjonssak til forbundsstyret. (vedtatt mot 1 stemme)
Forslag fra generalsekretæren:
Seksjonsstyret anser at regelverk og praksis har vært for uklart i forhold til krav om deltakelse i NM, og
ønsker å få utviklet klarere premisser for topputøvere med kontrakter med utenlandske team og
sponsorer. Forbundet bør ha en veiledningsrolle for topputøvere i denne kategorien.
Seksjonsstyret beklager den belastning utøverne som er blitt forelagt varsel om mulig sanksjonssak har
blitt påført.
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Seksjonsstyret anmoder forbundsstyret om å vurdere hvordan tilrettelegging for toppidrettsutøvere med
omfattende internasjonal satsing kan ivaretas bedre.
Forslag fra grenansvarlig mx:
Seksjonsstyret støtter for øvrig grenansvarlig sin håndtering av saken, herunder hvordan grenen
disponerer sine økonomiske tilskudds- og støtteordninger.
-

Forslagene fra generalsekretæren og grenansvarlig mx ble enstemmig vedtatt.

Sak 0520548-17
Midler til sikkerhetsarbeid
Det vises til budsjettprosessen hvor hver gren fikk en pott til sikkerhetsarbeid knyttet til anlegg. Konkret
anvendelse av midlene og hvilke tiltak som skal iverksettes bes presentert for et samlet seksjonsstyre for
godkjenning.

Vedtak:
De fremlagte tiltakene godkjennes.
Positivt holdningsskapende arbeid (Fair Play) bør være et vesentlig element i utdanningstilbudene i
forbundet.
Quad og snøscooter søker å finne gode samarbeidsløsninger med motocross. I første omgang må
banereglementene for quad og snøscooter oversendes grenansvarlig motocross.

Sak 0520549-17
Omdisponeringer i budsjettet
Både Quad og enduro har behov for noen omdisponeringer i budsjettet.

Vedtak:
De foreslåtte budsjettjusteringene for Quad, Enduro, Trial og Motocross godkjennes.
Oppdaterte grenbudsjetter sendes seksjonsstyreleder innen 1. september 2017.
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Sak 0520550-17
Suppleringsvalg
Det må foretas et suppleringsvalg av grenansvarlig for enduro
I tillegg har valgkomiteens leder søkt fritak.
Det gis er orientering om prosedyre i lys av lovverket og tingvedtak.

Vedtak:
Seksjonsstyret tar orienteringen til etterretning, og tar sikte på å rekruttere leder for valgkomiteen så fort
som mulig.
Grenmøtet for enduro på msk inviteres til å gi råd om suppleringsvalg på grenansvarlig.

Sak 0520551-17
Barn/bredde prosjekt
Nestleder gir en orientering. Innspill fra seksjon må på plass før det kan søkes samarbeidspartnere i
klubbene.
Vedtak:
Seksjonsstyret tar orienteringen til etterretning og ønsker å sette saken på dagsorden med konkrete
forslag på neste møte. Seksjonens nestleder utarbeider forslag til plan. Innspill, forslag og ideer kan
sendes til han.

Sak 0520554-17
Rutinemessig rapportering – høringssak
Presidenten har utarbeidet et utkast til faste punkter/nøkkeltall som han foreslår at det skal rapporteres
på med faste intervaller. Fra administrativt hold er det påpekt at det må foretas en kost/nytte verdi av
de enkelte punkter. Noen av dataene er vanskelig tilgjengelig og de vil gå med betydelige ressurser på å
framskaffe data av til dels dårlig kvalitet. Alternativt må det anskaffes nye dataløsninger for å få
oppgaver med bedre kvalitet.
Forbundsstyret har vedtatt at saken skal sendes på høring i seksjonene.

Vedtak:
Seksjonen ser svært positivt på at det utvikles et rapporteringsverktøy basert på nøkkeltall. Seksjonen ber
videre om å få vurdert om grenansvarlige/seksjonsstyret kan få tilgang til SAS for å kunne hente ut
informasjon direkte.
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Sak 0520553-17
Lukkede løp – høringssak
Forbundsstyret behandlet i sitt siste møte en sak om lukkede løp. Saksfremstillingen vedlegges
innkallingen.
FS vedtok å sende saken på høring i seksjonene før det gjøres noe vedtak.

Vedtak:
Seksjonsstyret stadfester at klubbløp arrangeres som lukkede konkurranser. Deltakere skal ha lisenser
med klubbtilhørighet til arrangørklubben eller eventuelt til en av opptil fire inviterte naboklubber.
Forbundsstyret igangsetter et arbeid med full gjennomgang og oppdatering av Medisinsk Reglement. I
arbeidet legges det særlig vekt på å utvikle nye konsepter for lokale, regionale og enklere arrangementer.
Krysningen mellom ansvarlighet, sikkerhet, økonomi og byråkrati skal være førende i dette arbeidet.
Tingvedtatte reglementsendringer og ovenstående vedtak gjøres gjeldende fra ….

Sak 0520554-17
Orienteringssaker
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Generell orientering om de siste FS møtene
Status tingsaker orientering
NM uken, -status
FIME møtet, (minutes er sendt ut allerede)
Jurylederkurs
Roadracing – NM runde på Rudskogen med store værutfordringer. U 25 samling med fokus på
mediehåndtering og holdninger. 2 utlånssykler har vært mye i bruk. Vellykket NM runde på
Karlskoga. Hovedsamling på Rudskogen for U 25 meget vellykket. Finalen på ACR også med
værutfordringer. Superbikefinale gjenstår i september.
g) Enduro – Jobber for mer aktivitet med status- og breddeløp. EM. Landslag
h) Trial – Stor aktivitet, mange mesterskap i inn- og utland. To sammenlagtmedaljer i EM. Gjorde
rent bord i Nordisk Mesterskap
i) Motocross – VM runde nr. 16 av 20 sist helg. Kevin Horgmo 4. plass sammenlagt i EM 125 jr.
Nordisk i Varberg med svensk dominans. De beste norske deltok ikke. Nordisk grenmøte sist
lørdag. Lokale løp har hatt meget god oppslutning med ca. 2500 deltakere så langt i sesongen.
Siste NM runde kommende helg. Lag NM skal avholdes. Ligger an til deltakelse i lag EM for
kvinner og lag VM for herrer.
j) Speedway - Elgane MSK arrangerte et meget godt YGT 85cc i juli. Norge deltok med fem utøvere
og fikk med to i finalen, som på hhv 5. og 12. plass. Deltok med fem utøvere i European Cup 85cc
(EM) i august, med to til finalene som endte på 2 og 7.plass. Har ellers deltatt i ulike kvalik-løp
for U21 i regi av FIM og FIME. Sliter med å få utøvere (alle klasser) til å stille på individuelle løp i
Norge. Dette til tross var det 19 påmeldte til NM individuelt, dessverre så trakk flere seg, men i
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utgangspunktet var det fullt heatskjema (16 førere). 4 unnlot å stille pga. at løpet ble utsatt fra
lørdag til søndag. Disse er rapportert til NMF.

Sak 0520555-17
Eventuelt
Det stilles spørsmål ved de lisenstallene som er rapportert. Seksjonen ber om kvalitetssikring av tallene
og analyse av hva som ligger bak.

Roy N. Wetterstad
Generalsekretær/referent

NMF avd. Norges Motorsykkelforbund
6

