NORGES MOTORSPORTFORBUND
RC-SEKSJONEN

Saksliste seksjonsmøte Radiostyrt Motorsport
7.juli 2011 kl. 17.30
Møte nr. 0002-11
Sak 9 Godkjenning av protokoll 0002-11
Godkjent
Georg, Pål, Marius og Mette tilsted. Skype: Stein Ove.
Sak 10 Økonomi
Ingen innvendinger. 2010 budsjettet er overført til 2011 budsjettet.
Radøy skal faktureres for EFRA GP 750 euro.
Sak 11 Oppdatering rankingliste RSM
Marius og Georg ble enige om å lage et bedre system på dette på nettsiden. NMF får
tilsendt lister som skal være forståelige og utfyllende i forhold til klasse, løp osv
Sak 12 Betalt EM og VM deltagelse
Det ble konkludert med at Marius skal sende over en oppdatert liste over de som
har betalt og ikke betalt VM og EM deltagelse. Når det er betalt sender de inn
kvittering på dette.
Sak 13 Løpssøknader 2012
Marius sender alle søknadene som har kommet for året 2012 til Georg. Det er
fortsatt åpent for å søke om løp til Georg per mail.
Sak 14 Oppdatering av EFRA bok
Marius oppdaterer EFRAs kontaktpersoner og grenansvarlig i Norge og sender dette
til EFRA.
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Sak 15 Orienteringssaker
a) Bekledning VM og EM
Dette er sendt ut.
b) EFRA bøker til alle
Hvis det er noen som vil ha EFRA bøker så kan de sende mail til Marius.
Bokas informasjon ligger også på nett.
Eventuelt
Sak 16 Medaljebestilling sendes av grener. Frank har kun bestilt.
Sak 17 Søknad om nordisk er lagt på NMF sine sider under jus og reglement.
Sak 18 Georg skal ettersende søknadsskjema for:
- Funlisens
- Nasjonalisens
- Forslag til regelendringer på MSK og eventuelt andre saker. Marius legger
dette på nett
- Skjema for EM og VM deltagelse skal Georg sende til Marius som legger dette
ut på nettet.
Sak 19 De som ikke har EFRA lisens må be om dette, grenlederne sender ut mail.
Sak 20 Resultatoversikt skal forbedres på NMF sine sider. Med kategoriserte
mapper. Rankinglisten skal ligger øverst, med påfølgende enkeltløp som
undergruppe.

