Norges Motorsportforbund
Avdeling Radiostyrt Motorsport
Protokoll fra seksjonsstyremøte 0013-16

Sted:
Dato/Tid:

Motorsportens hus, Drammen
Fredag 19.02.2016

Tilstede:

Finn Olav Aasen
Christina Thorsbakken Nygård
Thorbjørn Jørgensen
Lars Ivar Rønning
Kjetil Kristiansen, Visepresident RSM uten stemmerett

Administrasjonen:
Geir Lilletvedt
Roy N Wetterstad
Gunnar Mikal Naas
Lars Bekk
Thor Linnerud
Forfall:

i sak 0120109
i sak 0120105

Svein Harald Ytternes
Steffen Larsen

0120102 Godkjenning forrige protokoll
Vedtak: Protokollen tas til etterretning da ingen av dagens
styremedlemmer var tilstede ved det styremøte protokollen
er hentet fra.
0120103 Økonomi
Vedtak: Økonomirapport tas til etterretning. Vedrørende
innkommet faktura angående utarbeidelse av rankingsystem
vises det til Forbundsstyrets vedtak i sak 01190-16.
0120104 Budsjett 2016

Vedtak: Seksjonsstyret skal innen 11. mars ha utarbeidet et
budsjettforslag for seksjonen samlet.
Grenlederne legger frem for seksjonsstyreleder hvilke utgifter
man ser for seg innenfor hver gren. Endelig budsjett for 2016
behandles på neste seksjonsstyremøte.
Inntil endelig budsjett foreligger til godkjenning har
seksjonen fullmakt til å bruke de nødvendige midler
seksjonen trenger frem til endelig budsjett er godkjent.
0120105 Utdanning
Kombikurs er lik jury-B kurs. Gjelder for stevneleder, teknisk
kontrollant og Jury-B
Vedtak:
Seksjonsstyret RSM beslutter å sende inn følgende sak til
Forbundsstyret for behandling der:
NM - Juryleder m/ jurylederlisens, Dommer/jurymedlem m
Jury-B lisens. Klubbens jurymedlem – viss erfaring fra
grenen. Stevneleder m/jury-B kan også være teknisk
ansvarlig
NC - leder av jury m jury A-lisens. Stevneleder m/jury-B kan
også være teknisk ansvarlig.
NMF legger opp til særskilt jurylederseminar RSM i
begynnelsen av april.
0120106 Oppdatering spesialreglement
Seksjonsstyrets medlemmer gir sine innspill til det utkast til
revidering av SR som foreligger. På bakgrunn av de
tilbakemeldinger som gis utarbeider Forbundsadvokaten et
endelig forslag til behandling ved neste seksjonsstyremøte.
0120107 Organisasjonsstruktur i idretten
Saken utsatt til neste seksjonsstyremøte.
0120108 Terminliste 2016
Saken utsatt til neste seksjonsstyremøte.

0120109 NMFs datasystem SAS
Vedtak:
NMF legger opp til et innkjøringskurs for det nye
datasystemet SAS i nærmeste fremtid. Seksjonen beslutter at
en NM-klasse, Large scale, skal være innføringsklassen i SAS.
0120110 Orienteringssaker
0120111 Eventuelt
A

Kongepokal 2016:
Vedtak: 2016 Large Scale.

B

Møte kalender.
Saken utsatt til neste seksjonsstyremøte

C

Medisinsk reglement
Avklaring foretas med Med. Utvalg om nødvendig

D

Utformingen av tilleggsregler
Saken utsatt til neste møte

E

Oppdatering av hjemmeside om sittende seksjonsstyremøte
Vedtak: Administrasjonen oppdaterer ihht endringer

F

Funksjonærbevis
Saken utsatt

Finn Olav Aasen
Seksjonsstyreleder

Geir Lilletvedt
Seksjonsstyrets sekretær

