NORGES MOTORSPORTFORBUND
Seksjonsstyre motorsykkel

Seksjonsstyremøte 26. september 2017
Protokoll
Sted:

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

Tilstede:

Emilie Westbye
Kjetil Kopperud
Bjørn Hovden
Henning Sveen
Harald Tufthaug
Elizabeth Kobberød (via Skype)

Observatører:

Elin Frager

Administrasjonen:

Roy N. Wetterstad
Are Antonsen (referent)

Forfall:

Andri S. Gudmundsson
Rita Jonassen
Svein Magne Gustad
Anita T. Sæther

Sak 0530556-17 Protokoll fra møte 22.8.2017
Protokollen er formidlet og godkjent gjennom e-postbehandling. Dette bekreftes gjennom
protokollbekreftelse i påfølgende styremøte.
Vedtak: Protokollen bekreftes godkjent gjennom epostbehandling.

Sak 0530557-17 Økonomi- og administrasjonssaker
a) Økonomirapport (rapport pr. august var utsendt på forhånd)
Det ble stilt enkelte spørsmål rundt rutiner, og det ble gitt positive tilbakemeldinger på at mange
av kritikkpunktene nå er bedret.
Henning Sveen ba om noen omdisponeringer innen budsjettet for trackracing. Han redegjorde for
flytting av i alt 24 000.

b) Administrative forhold
Det ble redegjort for at Marthe Moen Hagen er midlertidig engasjert som grenkoordinator for
RSM, roadracing, trackracing og snøscooter
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Vedtak: Rapporter og orienteringer tas til etterretning. Seksjonsstyret godkjente overføringer i budsjettet
for track racing.

Sak 0530558-17 Motorsportkonferansen
Det ble redegjort for rutiner, frister, praktiske og andre relevante forhold knyttet til
motorsportkonferansen i november, slik at grenene skal være best mulig forberedt. Spesielt ble de
grenansvarlige oppfordret til å samhandle / samarbeide med sine grenkoordinatorer rundt oppsett av
temaer og saksliste i grenmøtene.
Det ble for øvrig vist til utsendt materiale vedrørende grenenes rolle og frister i forbindelse med
nominering av kandidater til kåringene på motorsportgallaen.
Vedtak: Redegjørelse om MSK, galla og ekstraordinært forbundsting tas til etterretning. Seksjonsstyret
ba om at mest mulig tid ble avsatt til grenmøter. Utdeling av stipendet fra Christian Flatens Minnefond i
plenum anses imidlertid som en god tradisjon.

Sak 0530559-17 Barneprosjektet
Barneidrettsutvalget var invitert til å delta. Utvalgets leder Per Christian Bjerlin var invitert til møtet og
redegjorde for omfattende arbeid som er utført i forhold til utvikling av et kompetansetrinnopplegg for
motocross. Opplegget bygger på det tidligere Dundrik-opplegget.
Seksjonsstyret hadde enkelte kommentarer og spørsmål knyttet til framtidig arbeid for utvalget.
Vedtak: Seksjonsstyret utarbeider en konkret bestilling til barneidrettsutvalget for hvordan utvalget ved
hjelp av ekstraordinær overføring fra MC-seksjonens prosjektmidler kan gjøre et utviklingsarbeid som er
til varig nytte for barneidretten innen forbundet.
Seksjonsstyret ser positivt på at BIU har ambisjon om å oppdatere forskrifter og utarbeide plan for
utvikling av barneidretten i forbundet.
Det vises til premissene for seksjonsstyrets sak om prosjektmidler til barneidrettstiltak i 2017 hvor
variasjon i barneidrettsaktivitetene er et vesentlig element.

Sak 0530560-17 Omdisponeringer RR i budsjettet – protokollbekreftelse e-postbehandling
Det vises til e-postbehandling. Beslutningen protokollbekreftes.
Vedtak: Omdisponeringene godkjennes

Sak 0530561-17 NKR
Det foreligger en innstilling fra administrasjonen. Den er ikke behandlet i forbundsstyret. Det legges opp
til informasjon og innledende drøfting i seksjonsstyret. Det ble spesielt vurdert om det kreves ytterligere
oppfølging i forhold til § 7.4. som vedrører krav knyttet til NM-deltakelse. Dette temaet har vært
diskutert i seksjonsstyret tidligere.
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Vedtak: Seksjonen drøftet NKR 7.4, og ser behov for ytterligere saksutredning før konklusjon av tekst. FS
skal også behandle paragraf 7.4, og sender sitt forslag på formulering ut på høring i seksjonene før
endelig vedtak. Seksjon mc kommer med sine innspill i denne høringen, slik at det ikke jobbes parallelt
med samme sak. Videre blir revidert versjon av NKR sendt ut til styrets medlemmer i etterkant av møtet,
slik at styreleder kan ta med MC sine innspill til FS sin behandling av NKR i sin helhet»

Sak 0530562-17 Statusarrangement – bestemmelse om antall tellende i kvinneklassene
Saken ble drøftet og belyst fra de enkelte grener.
Vedtak: Seksjonsstyret er enige om at det må bli er «omkamp» på de generelle retningslinjene for minste
antall deltagere for å få NM- og NC-status. Seksjonsstyret mener at det må kunne differensieres mellom
grenene i disse bestemmelsene.

Sak 0530563-17 Klubbutviklingsprosjektet
Det ble gitt en statusrapportering. Elin Frager er på oppgaven fra Forbundsstyrets side.
Utdanningsutvalget tar også sin del av ansvaret rundt dette.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning

Sak 0530564-17 Valgkomite
Oppfølging fra forrige møte etter at valgkomiteens leder har bedt seg fritatt fra vervet.
Vedtak: Seksjonsstyret anbefaler opprykk fra vara (Inger Marie Pauli) og at det velges en ny
vararepresentant. Dennes bør også være en kvinne og fortrinnsvis komme fra en av de mindre grenene.
Egnethet er dog viktigere enn grentilhørighet.

Sak 0530565-17 Rapporterings- og orienteringssaker
Det ble muntlig orientert om følgende saker:
A) Strategiprosessen
B) Nettsider
C) NM-uken
D) NMCU
E) Styreportal
F) NMC
G) Møteplan (flytting av seksjonsstyremøte 5.12 til 19.12)

Sak 0530566-17 Orientering fra grenene
Grenansvarlige for trial, motocross, trackracing og roadracing orienterte muntlig fra aktivitet og aktuelle
temaer innen sine grener. Seksjonsstyreleder rapporterte kort fra sin kunnskap omkring ATV/quad og
enduro.
Vedtak: Grenenes rapporter tas til orientering.
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0530567-17 Eventuelt
A. Jurylederseminar:
Vedtak: De enkelte grener plukker ut det de anser som et nødvendig korps med juryledere for å dekke
NM 2018 – 2021. Kostnaden for disse dekkes av grenen. Øvrige, som eventuelt ønsker å delta for egen
regning, må godkjennes av grenen. Grenene «hjelper hverandre» med kostnadene innenfor sine
budsjetter.
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