Norges Motorsportforbund
Avdeling Radiostyrt Motorsport
Protokoll fra seksjonsstyremøte 0017-16
Sted:
Dato/Tid:

Motorsportens hus, Drammen
Onsdag 07.12.2016 kl. 18:00

Tilstede:

Finn Olav Aasen, via Skype
Christina Thorsbakken Nygård
Lars Ivar Rønning
Torbjørn Jørgensen
Anders Mikkelsen
Trygve Bull Freng
Hans Magne Berg
Steffen Larsen, via skype

Forfall:

Siri Olsen

Administrasjonen:
Geir Lilletvedt
Gunnar Mikal Naas
0120141 Godkjenning protokoll 0017-16
Vedtak: Enstemmig godkjent
0120142 Gjennomgang MSK 2016
Vedtak: Lisensers gyldighet tas opp med kursansvarlig i
tillegg til moment vedrørende blanding av nye og erfarne i
samme kursoppdatering/opplæring. Dette viktig i forhold til
stevnelederbiten.
Seksjonsstyret forespør Lars Andersen og Jonas Ramsrud om
de kan bistå Christina Thorsbakken Nygård til å hjelpe til med
hvordan RSM skal fremstå på NMFs ny nettside som kommer
over nyttår. Alle parter, klubber , aktive, sentrale politikere og

administrasjonen har et forbedringspotensiale når det gjelder
å få ut informasjon.
Startavgift/påmeldingsavgift fra 1. januar 2017 er bestemt:
• NC max 300 (en dag inne eller en eller to dager ute)
• NC over 2 dager inne max 300 (gjelder frem til
31.03.2017)
• NC over 2 dager inne max 500 (gjelder fra 1.04.2017)
• NM ute max 350
• NM inne max 500
Alle andre regelendringsforslag behandles sammen med den
revisjon av SR som er i gang.
0120143 Oversendelsesforslag fra seksjonsårsmøtet
Vedtak:
Seksjonsstyret ber Forbundsadvokaten fremme en sak for FS
om problemene med meget høy halleie i Osloregionen.
Seksjonsstyret vedtar at juryledere på statusløp skal dekkes
av seksjonsstyret ihht de satser som gjelder for tillitsvalgte.
Forslag 3 fra Seksjonsårsmøtet anses løst i og med vedtaket
ovenfor.
0120144 Omorganisering i seksjonsstyret
Vedtak:
Seksjonsstyret har bestemt at grener/klasser i RSM skal
benevnes på følgende måte på NMFs nye nettsider:
Elektro onroad:
- 1:12 el. Track
- 1:10 el. Touring
Fuel onroad:
- 1:8 Track
- 1:10 Track
Large Scale:
- 1:5

1:10 Offroad:
- 2WD
- 4WD
1:8 Offroad:
- Fuel
- Elektro
0120145 Gjennomgang langtidsplan
Vedtak:
• Det skal i 2017 satses på utdanning av nødvendige
funksjonærgrupper. (Torbjørn)
• Inkludering et område det skal satses på i 2017 (Finn)
• Markedsføring og Promotering av RSM (Anders)
• Få flere klubber med inn mot MSK (Lars Ivar)
0120146 Budsjett 2017, 1. gangs behandling
Vedtak:
Seksjonsstyreleder, Nestleder og Seksjonsstyrets sekretær
gitt fullmakt til å utarbeide de deler av budsjettet som
inneholder de faste utgifter samt at de er gitt fullmakt til å
godkjenne nødvendige utgifter som påløper frem til neste
seksjonsstyremøte.
0120147 Terminliste 2017
Vedtak:
Saken utsatt til neste seksjonsstyremøte.
0120148 Orienteringssaker
Ansettelsesprosess i administrasjonen
Neste Forbundsstyremøte
0120149 Gjennomgang aksjonsliste
Utsatt til neste møte
0120150 Eventuelt
Vedtak:
Behov for stevnelederkurs

NMF ønsker ikke å be om frigivelse fra Polen på internasjonal
lisens for D. Kobbervik.
NMF ønsker ikke å be om frigivelse fra Slovakia på
internasjonal lisens for Malin Karlsen
Neste møte er foreløpig satt til 19. januar
Møtet slutt kl. 22:35
Finn Olav Aasen
Seksjonsstyreleder

Geir Lilletvedt
Seksjonsstyrets sekretær

