Norges Motorsportforbund
Avdeling Radiostyrt Motorsport
Protokoll fra seksjonsstyremøte 0007-12

Sted:
Dato/Tid:

Forbundskontoret, Drammen
Fredag 13.04.2012

Tilstede:

Georg Ellingsen
Stein Ove Nordahl
Kristian Selli

Gjest:

Vegard Krokstad

Forfall:

Ken Skalleberg
Frank Lyder Clementz

Administrasjonen: Marianne Engebretsen

0070038-12
Godkjenning av seksjonsstyreprotokoll 0006-12
Protokoll fra seksjonsstyremøte radiostyrt motorsport 0006 -12, 08.02.2012
godkjennes.

0070039-12
Økonomi
Status økonomi.

0070040-12
Spesialreglement
Stein Ove retter de feil som er og sender dette til Marianne. Deretter må dette
godkjennes av Geir Lilletvedt før vi kan publisere det på nett. Målet er at våres
reglement skal være likest mulig EFRA sitt reglement.

0070041-12
Nordisk i Grenland
Stein Ove Nordahl og Kristian Selli stiller fra seksjonen, Marianne Engebretsen stiller
fra forbundet.
Ønsker at de lager en profileringsmal. ME skal undersøke om forbundet kan dekke
gensere med NMF log til de som representerer fra forbundet.
0070042-12
NM 1:8 Track
Oslo Modellbilklubb kan arrangere dette 11-12/8
0070043-12
Stevnerapport
Utfylling, innsending og behandling av disse ble tatt opp på stevnelederkurset som
ble holdt 14.04. ME følger opp at disse blir sendt inn etter arrangert løp.
0070044-12
Lisensinnbetaling og fun lisens

Ønsker å fjerne fun lisens, og heller kalle den ungdomslisens fra 13-19 år, og over
denne alder må man ha nasjonal lisens.
Lisenskontroll på løp, der må arrangør bli flinkere til å etterspørre lisensbevis til
innsjekk. Evt kan arrangør sende inn liste til ME i forkant av løpet med påmeldte
deltakere, og hun kan sjekke hvem som er betalt og ikke.

0070045-12
Økonomisk støtte til Junior NM 1:10 off road
Seksjonen velger å støtte med inntil kr 1500,- for premiering. Stein Ove står for
bestilling av premier.

0070046-12
Dekksmøring i fuel touring
Dette er forbudt, og vi har ingen mulighet til å måle om dette blir benyttet eller ikke.
Hvis man blir tatt med dekksmøring, vil man bli disket fra løpet-

0070047-12
Eventuelt
Løp innesesongen 2012/13
ME har sendt ut mail til alle klubber om de ønsker å arrangere inneløp sesongen
12/13. Elektrotouring on road.

