Norges Motorsportforbund
Avdeling Radiostyrt Motorsport
Protokoll fra seksjonsstyremøte 0009-13

Sted:
Dato/Tid:

Forbundskontoret, Drammen
Torsdag 14.02.2013

Tilstede:

Georg Ellingsen
Stein Ove Nordahl
Vegard Krokstad
Håvard Gulliksen
Kjetil Kristiansen

Administrasjonen: Marianne Engebretsen
Mette Moen Knutsen

0090059-13
Økonomi
Status og økonomi

009060-13
Budsjett
Mette Moen Knutsen og Georg Ellingsen samarbeider med å få budsjettet ferdig.
Gry Torp fører skyggeregnskap.
0090061-13
Innkommet sak grenansvarlig – sammenslåing av NC inne/ute touring
Saken bør taes opp på MSK. Styret kommer til å legge dette frem som saksforslag
før MSK 2013.

0090062-13
Innkommet sak grenansvarlig – egen grenansvarlig 1/10 og 1/12 klassene
Thomas Holmesland, Lørenskog Modellbilklubb er foreslått, og saken har blitt sendt
videre til forbundsstyret som må behandle saken og utføre valg.
0090063-13
Innkommet sak grenansvarlig - spesialreglement
Stein Ove Nordahl redigerer SR RSM til EFRA sine regler, før dette sendes til
godkjenning hos Geir Lilletvedt.
0090064-13
Innkommet sak grenansvarlig – funksjonærer NM
Ett ønske om å opprette en gruppe på 6 funksjonærer som kan rullere på NM løpene. Disse skal motta dekning av reiseutgifter lik faktiske kostnader opp til et
fastsatt beløp. De skal ikke motta lønn for denne jobbe.
Kjetil Kristiansen og Håvard Gulliksen oppretter en arbeidsgruppe for å lage
funskjonærliste.
0090065-13
Innkommet sak grenansvarlig - premier
Ønsker pokaler til vinnerne av NC. Plankettene koster kr 65,- per stk, og prisen bør
ikke overstige dette veldig. Georg Ellingsen vil innhente priser fra premieloftet på
dette. Tilbud bør være klart innen en uke, slik at rett beløp kommer inn i budsjett.
0090066-13
Utdanning/kompetanse
Ønsker å holde stevneleder/juryleder kurs i region midt senest i april. Grenen må
komme tilbake med sted og dato snarest mulig slik at dette kan komme inn i
kurskalenderen og publiseres på NMF.

0090067-13
Innkommet sak seksjonsstyreleder – Team Manager.
Det har vært litt uklare retningslinjer for Team Manager i 2012, og miljøet har kommet
med flere spørsmål vedrørende dette. Vegard Krokstad vil utarbeide retningslinjer for
Team Manager, og sende inn dette innen 14 dager.

0090068-13
Innkommer sak seksjonsstyreleder – lisensforsikring
I lisensen for radiostyrt motorsport ligger det kun personforsikring i den internasjonale
lisensen. Det ligger 3.parts forsikring i klubbkontingenten som alle klubber som er
medlem av NMF må betale.

0090069-13
Orientering
Ingen saker
0090070-13
Eventuelt
- EM/VM uttak

Det har vært noe diskusjoner rundt uttak til EM/VM, da ikke alle medlemmer av Team
Norway ligger høyt på rankinglisten da de ikke deltar i NC, men i andre løp som ikke
er organisert via NMF.

