Norges Motorsportforbund
Avdeling Radiostyrt Motorsport
Protokoll fra seksjonsstyremøte 0008-12

Sted:
Dato/Tid:

Forbundskontoret, Drammen
Tirsdag 11.09.2012 kl 1700

Tilstede:

Georg Ellingsen
Stein Ove Nordahl
Ken Skalleberg

Administrasjonen: Marianne Engebretsen
Mette Moen Knutsen
Anders Minken

0080048-12
Godkjenning av seksjonsstyreprotokoll 0007-12
Protokoll fra seksjonsstyremøte radiostyrt motorsport 0007 -12, 13.04.2012
godkjennes.

0080049-12
Økonomi
Status økonomi.
0080050-12
Budsjett
Fremlagt forslag til budsjett taes til etterretning. Det må i tillegg utarbeides nytt
budsjett for neste periode 2013-2014

0080051-12
EM-VM
Det koster euro 100,- per deltaker i EM, samt euro 180,- for de som deltar i 2wd/4wd
1:10. Dette vil si at prisen på kr 750,- som NMF fakturerer for er i underkant med
tanke på valutasvingninger. Prisen på deltakelse må justeres før påmeldingsskjema
for sesongen 2014 sendes ut. Denne prisen tilsvarer i tillegg at det bør kun være en
t-skjorte per deltaker uansett hvor mange klasser en deltaker er med på. Dette fordi
det er seksjonen som må dekke kostnadene til disse t-skjortene.
0080052-12
Terminliste inne og ute sesongen
Innesesongen touring on road 2012/13 vil bli holdt i Valdres, Gjøvik og Moss. I tillegg
er det elektro buggy som skal arrangeres innendørs.
Marianne har sendt ut invitasjon til alle klubber med løps søknader for sesongen
2013.

0080053-12
Resultater og rankingliste
Seksjonen er veldig fornøyd med jobben Vegard Krokstad gjør med rankinglistene,
og ønsker at han skal fortsette med dette i sesongen 2013.
0080054-12
MSK
Ken Skalleberg vil lede grenmøte. Georg Ellingsen og Stein Ove Nordahl melder
forfall.
Stein Ove vil utarbeide ny handlingplan.

0080056-12
Midler til leie av hall
Etter en diskusjon rundt temaet kom man frem til at dette ville gi feil signal til de som
har utendørs baner da det ikke er snakk om støtte til disse. Man skal fremme sak om
at man kan søke seksjonen om midler til å dekke for juryleder på løp.
For at klubber skal kunne ha mulighet til å øke sine inntekter ved å arrangere løp
ønsker man å sette en maks startavgift til kr 500,- og at det er opp til arrangør hvilken
sum de tar.

0080057-12
Orienteringssaker
Det har blitt færre klubber som er tilknyttet NMF noe som gjør at NMF får mindre i
tilskudd fra NIF.

0080058-12
Eventuelt
Seksjonen har leid inn Javier Llobregat fra RC-timing til å ha kurs i programvaren
fredag under MSK. Dette vil være gratis for deltakere. Påmeldingsinformasjon ligger
ute på hjemmesidene.
EFRA AGM: Ken Skalleberg, Georg Ellingsen og Marianne Engebretsen drar. Anders
Minken skal forsøke å få Jostein Helland til å delta.

