Norges Motorsportforbund
Avdeling Radiostyrt Motorsport
Protokoll fra seksjonsstyremøte 0012-14

Sted:
Dato/Tid:

Motorsportens hus, Drammen
Torsdag 13.02.2014

Tilstede:

Stein Ove Nordahl, skype
Kari Mathiassen
Thomas Holmesland
Håvard Gulliksen

Kjetil Kristiansen

Gjest:

Roy Øwre

Administrasjonen: Marianne Engebretsen
Mette Moen Knutsen

Forfall/ikke møtt:

Fredrik Flatland
Roy Mediås

0120093-14
Godkjenning av styreprotokoll 0011-13
Protokoll fra seksjonsstyremøte 0011-13, 02. desember 2013, bekreftes godkjent
gjennom e-postbehandling.

0120094 -14
Økonomisaker
Regnskapsrapporter pr 31.12.2013 tas til etterretning.
Sak vedr. Magne Kobbevik. Budsjettet til TNTC ble overskredet i 2013, og han har
således ikke fått utbetalt alt han har sendt inn på reiseregning. Dette skyldes også at
han ikke kan fremskaffe flere bilag, og etter regnskapsloven kan ikke NMF utbetale
dette uten bilag. Seksjonsleder i samarbeid med økonomisjefen fremsatte to forslag:
Forslag 1: Magne Kobbevik blir gitt mulighet til å skaffe manglende bilag innen
utgang av uke 8. Utbetaling, tilsvarende kr 11377,- vil da bli gjort, og kan føres på
2013.
Forslag 2: I tillegg til forslag 1 vil Magne Kobbevik få utbetalt diett og kjøring,
tilsvarende kr 11762,- som må hentes fra budsjett 2014.
Det ble votert over forslagene, og forslag nr. 1 vant med 3 mot 1 stemmer.
Magne Kobbevik vil bli tilsendt e-post fra økonomisjefen med og skaffe til veie
manglende bilag innen utgangen av uke 8. Kjøring og diett kan ikke utbetales da
innrapportering av dette er avsluttet for året 2013.

0120095-14
Budsjett
Vedtas. Dette ble sendt til alle per mail 13.02.2014

0120096-14
Inneløp 2014, touring
Borg Miniracing kan arrangere løp i november. Flere klubber venter fortsatt på svar
fra kommunen om når de kan leie haller.
Det er satt frist til 15. juni for å kunne søke om løp innesesong 2014. Thomas
Holmesland formidler dette til gjeldene klubber.

0120097-14
Vedta opplæringsplan for funksjonærutdanning
Alle medlemmer i seksjonsstyret leser igjennom funksjonærutdanningsplanen som
har blitt tilsendt på mail, og kommer med innspill og eventuelle endringen innen 9
mars til Stein Ove.

0120098-14
Nytt reglement
Dette er sendt forbundsadvokaten.

0120099-14
TR og behandling av disse i forkant av løp, ny mal
Ny TR mal er utarbeidet, og sendt til alle grenkontakter. Det er deres ansvar å
formidle dette til arrangørklubbene.

0120100-14
Nye NC pokaler
Seksjonsleder har bestilt NC pokaler, og bedt om at disse blir levert på
forbundskontoret. Marianne har i ansvar å få sendt dette til arrangørklubbene.

0120101-14
Eventuelt
-Thomas Holmesland har sagt seg villig til å være seksjonens representant i
barneidrettsutvalget
-Drifting: Kjetil Kristiansen er i kontakt med driftingmiljøet, om de ønsker å bli en del
av rc seksjonen i NMF.

Grenkoordinator
Marianne Engebretsen

