Seksjonsstyremøte Radiostyrt Motorsport
Møtedato:

11.12.2018

Møtenr:

Sted og tid:

0025-18

Motorsportens Hus, Drammen, kl. 17.00-21.30

Møtedeltagere

Christina Thorsbakken Nygård, leder
Håvard Gulliksen, nestleder
Sandra Kristiansen, Ungdomsrepresentant
Geir Bjarte Terum, grenansvarlig Elektro Onroad
Anders Mikkelsen, grenansvarlig Fuel Onroad
Steffen Larsen, grenansvarlig 1:10 Offroad
Hans Magne Berg, grenansvarlig 1:8 Offroad
Hans Nikolaisen, vara Elektro Onroad
Trygve Bull Freng, vara Fuel Onroad
Anders Flaten, vara 1:8 Offroad
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Forbundsstyrets
Visepresident:

Kjetil Kristiansen

☒

☒

☐

☐

Administrasjonen:

Marthe Moen Hagen

☒

☒

☐

☐

Pål Magnussen

☒

☐

☒

☐

Innkalt
Medlemmer:

Varamedlemmer:

Konstituering av møtet
0120212-18

Godkjenning av protokoll, innkalling og saksliste
Forslag til vedtak: Protokoll, innkalling og saksliste godkjennes.
Vedtak: Protokoll, innkalling og saksliste godkjennes.

Saker til informasjon, drøfting og behandling
0120213-18

Konstituering av nytt styre
Sak i eget dokument

0120214-18

Oppsummering MSK
Sak i eget dokument

0120215-18

Regnskap 2018
Sak i eget dokument

0120216-18

Terminliste 2019
Sak i eget dokument

0120217-18

Kurs 2019
Sak i eget dokument

0120218-18

Internasjonale mesterskap 2019
Sak i eget dokument

0120219-18

Orienteringssaker
a)
b)
c)
d)

Ny styresekretær fra 2019
Kongepokal 2019 deles ut i 1:8 Offroad Fuel.
Kort oppsummering AGM fra de som var der.
Seminar for tillitsvalgte, 11-13. januar 2019.

Forfall

Forslag til vedtak: Orienteringer tas til etterretning
Vedtak: Orienteringer tas til etterretning

0120220-18

Eventuelt
a) Aldersbestemmelser i Norges Cup. Saken blir arbeidet videre med og ført til
Forbundsstyret.

Seksjon styresak 0120213-18
Møtedato:

Sakstittel:

11.12.2018

Konstituering av nytt styre

Saksnummer:

Saksbehandler:

0120213-18

Pål Magnussen. Senior Rådgiver, NMF Adm.

Bakgrunn for saken:
Seksjonsårsmøte 2018
Informasjon og fakta:
Det ble ved Seksjonsårsmøte for Radiostyrt Motorsport valgt ny styresammensetning bestående av:
Christina Thorsbakken Nygård, Seksjon
styreleder
Håvard Gulliksen, Nestleder
Sandra Kristiansen, Ungdomsrepresentant
Geir Bjarte Terum, Grenansvarlig Elektro
Onroad
Anders Mikkelsen, Grenansvarlig Fuel Onroad
Steffen Larsen, Grenansvarlig 1:10 Offroad
Hans Magne Berg, Grenansvarlig 1:8 Offroad
Hans Nikolaisen, Vara Elektro Onroad
Trygve Bull Freng, Vara Fuel Onroad
Anders Flaten, Vara 1:8 Offroad
Vurdering og konklusjon:
Valgte styre er ihht fastsatte regler. Det anbefales at styret i forbindelse med ny konstituering også
utarbeider en møteplan for neste år med tanke på forutsigbarhet for alle involverte.
Administrasjonens forslag til vedtak:
Valgte styre konstitueres i sin helhet slik det er fremlagt. Møteplan laget i møtet vedtas.
Fra møtebehandlingen:
Anders Flaten rettes til Andreas Flaten.
Møteplan:
11. januar ifm seminar for tillitsvalgte kl. 17.00
5. mars
24. april
4. juni
5. september
22. oktober
November: EFRA og MSK
10. desember
Det ble lagt frem forslag på arbeidsfordeling, dette er i praksis det som allerede blir gjort – men det er
praktisk at de er skrevet ned også.

Vedtak:
Styret konstitueres, møteplan vedtas og arbeidsfordeling tas til etterretning.
Vedlegg i saken:
Trykte vedlegg:
Linkede vedlegg:

Seksjonstyresak 0120214-18
Møtedato:

Sakstittel:

11.12.2018

Oppsummering MSK

Saksnummer:

Saksbehandler:

0120214-18

Marthe Moen Hagen

Bakgrunn for saken:
MSK gikk av stabelen 16-18. november med årsmøte, grenmøtet og funksjonærkurs for RSM.
Oppsummeringen er ment som både en evaluering av helgen for seksjonen, samt å få vedtaksført det
som skulle ha behov for vedtak.
Informasjon og fakta:
Under årsmøte ble det behandlet to innkomne forslag, som begge ble sendt til seksjonsstyre for videre
arbeid. Under grenmøtet ble det behandlet tre forslag til endringer i SR; en ang. mekanikere, en ang.
ordpresisering i poenglikhet og en ang. FUN lisens.
Vurdering og konklusjon:
Forslaget fra årsmøtet ifm med jurylederkurs er det ikke seksjonen som kan avgjøre, de som skal på
dette kurset er de som skal være juryledere under NM. NM avholdt i forbundet er det NMF som eier og
oppnevner, denne saken må sendes til Forbundsstyret for endelig avgjørelse. Seksjonens handling
kan derfor kun være å lage en sak hvor de lager en problemstilling for denne saken, med
begrunnelser og forslag til ny rutine som visepresident og seksjonsstyreleder kan ta med seg til
Forbundsstyret.
Forslaget fra årsmøtet ifm lisenser er det administrasjonens anbefaling at det settes ned en
arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra styret, administrasjonen og miljøet som kan se på
mulighetene RSM har til endring. Denne arbeidsgruppen kan se på hele seksjonens oppbygning, ikke
bare lisenssystemet og finne en løsning som kan passe bedre til seksjonen enn det vi har i dag.
Arbeidsgruppen kan ikke avgjøre noe, men komme med forslag til seksjonsstyret som de kan se på og
komme med forslag til endringer og hvordan. Det anbefales derfor å finne medlemmer til denne
gruppen som er engasjerte og effektive. Forslag til en slik arbeidsgruppe må styret legge frem i møtet.
De to første endringer i SR ser ikke administrasjonen noe grunn til å ikke følge, mens punktet rundt
FUN lisens må ses litt grundigere på. Dette punktet er et godt eksempel på problemstillinger som
arbeidsgruppen kan se på.
Administrasjonens forslag til vedtak:
Oppsummeringen tas til etterretning, endringer i SR gjøres administrativt og vil gjelde fra 1.4.2019 og
kandidater til arbeidsgruppe blir kontaktet.
Fra møtebehandlingen:
Saken om jurylederseminar blir videreformidlet til Forbundsstyre av Leder og Visepresident.
Arbeidsgruppe ble opprettet, Visepresident har ansvaret i denne gruppen. Gruppen skal rapportere på
sitt arbeid i hvert styremøte, mål er å kunne iverksette eventuelle endringer fra 2020.
Endringer SR blir sendt til administrasjonen for endelig behandling, dette gjelder alle punkter med
unntak av FUNlisens spørsmålet som sendes til arbeidsgruppa for arbeid i sammenheng med deres
prosjekt.
Vedtak:
Orientering fra MSK tas til etterretning, samt videre arbeid.
Vedlegg i saken:
Ingen

Seksjonstyresak 0120215-18
Møtedato:

Sakstittel:

11.12.2018

Regnskap 2018

Saksnummer:

Saksbehandler:

0120215-18

Marthe Moen Hagen

Bakgrunn for saken:

Informasjon og fakta:

Vurdering og konklusjon:

Administrasjonens forslag til vedtak:
Regnskap og budsjett fremlegges i møtet.
Fra møtebehandlingen:
Regnskap slik det foreligger pr. november 2018 ble godt igjennom i møtet. Det ble diskutert rundt noen
av utgiftene og hvordan vi bedre kan bruke midler på mer aktivitet. Det ble luftet forslag om å opprette
arrangementstøtte, dette skal administrasjonen sjekke mer opp og vil bli diskutert mer på neste
styremøte.

Nytt budsjett ble laget, dette er et foreløpig budsjett.
Vedtak:
Regnskap 2018 tas til etterretning, budsjett 2019 vedtas.
Vedlegg i saken:
Trykte vedlegg:
Linkede vedlegg:

Seksjonstyresak 0120216-18
Møtedato:

Sakstittel:

11.12.2018

Terminliste 2019

Saksnummer:

Saksbehandler:

0120216-18

Marthe Moen Hagen

Bakgrunn for saken:
Søknader om løp for 2019 hadde frist før sommeren. Frist for å sette terminliste for 2019 er i januar –
dette er derfor siste møte før frist går ut.
Informasjon og fakta:
I tillegg til å bestemme terminlisten for 2019, er det viktig å minne klubber på at ihht til revidert SR er
søknadsfrist for innesesongen 2019-2020 sesongen satt til 31.12.2018. Dette er nytt fra i år og
klubbene må få påminnelser om dette.
Vurdering og konklusjon:
Terminliste pleier å være tema på grenmøte under MSK, styremedlemmer som var tilstede der må
bidra med hva det ble enighet rundt.
Administrasjonens forslag til vedtak:
Terminliste laget i møtet vedtas.
Fra møtebehandlingen:
Ingen terminlister var fullstendig under gjennomgangen. Grenansvarlige sørger for at disse er på plass
til neste møte. Innesesong epostbehandles når den er klar.
Vedtak:
Utsettes til neste møte.
Vedlegg i saken:
Trykte vedlegg:
Linkede vedlegg:

Seksjonstyresak 0120217-18
Møtedato:

Sakstittel:

11.12.2018

Kurs 2019

Saksnummer:

Saksbehandler:

0120217-18

Marthe Moen Hagen

Bakgrunn for saken:
I styremøte 22.10.2018 ble det vedtatt at det skulle lages en kursplan for 2019 med funksjonærkurs
flere steder enn på østlandet.
Informasjon og fakta:
Det ble avholdt både jurykurs og stevnelederkurs ifm MSK nå i november, her var det relativt god
deltakelse i begge kurs. Kurset ble dekket av seksjonen som et tiltak for at flere klubber skulle ha
mulighet for å delta uten store kostnader, det var allikevel laber interesse for det og styret måtte mase
på klubber for at de skulle delta. Kurs som skal settes opp i 2019 var planlagt at også skulle bli dekket
av seksjonen, det vil bli en veldig høy kostnad for seksjonen og med interessenivået på kurs i
november kan det være fornuftig å se på en annen løsning i 2019.
Vurdering og konklusjon:
Det burde settes opp en kursplan for 2019 og kontakte de aktuelle kursholdere raskt etter styremøtet.
Administrasjonens forslag er at kursholder dekkes av seksjonen, inngår et samarbeid med lokal klubb
om bruk av eventuelt klubbhus som kurslokale og på bakgrunn av at kursene ikke varer mer enn fire
timer er det ikke nødvendig med matservering. På denne måten blir ikke kursåret en stor kostnad for
seksjonen, men vil heller ikke bli en stor kostnad for klubber. Reise må dekkes av den enkelte
påmeldte. Forslag til kursplan lages i møtet, det burde være minimum stevnelederkurs i de områder
hvor vi har aktive klubber; Trondheim/Innherred, Kristiansand/Grenland/SAS,
Bergen/Stavanger/Kvinesdal, Lørenskog/Hønefoss.
Administrasjonens forslag til vedtak:
Kursplan laget i styret vedtas, kurslærere og aktuelle klubber kontaktes.
Fra møtebehandlingen:
Det ble diskutert hvor kurs skal avholdes, Trondheimsområdet, Bergen, Kristiansand og Oslo ble satt
som stedet. Osloområde får kurs under MSK 2019.
Visepresident tar kontakt med kurslærere og aktuelle klubber og avtaler datoer. Dette blir fremlagt i
neste møte.
Vedtak:
Visepresident jobber videre med dette til neste møte i samarbeid med leder.
Vedlegg i saken:
Trykte vedlegg:
Linkede vedlegg:

Seksjonstyresak 0120218-18
Møtedato:

Sakstittel:

11.12.2018

Internasjonale Mesterskap 2019

Saksnummer:

Saksbehandler:

0120218-18

Marthe Moen Hagen

Bakgrunn for saken:
Frist for søknad om deltagelse i internasjonale mesterskap var i oktober og under AGM søkte vi om
plasser til internasjonale mesterskap 2019. Liste over søknader legges frem i møtet.
Informasjon og fakta:
Skjema viser oversikt over antall søkere til forskjellige mesterskap og antall tildelte plasser.

Mesterskap
Large scale VM 28-6 oktober
1:8 Offroad EM A 8-13 juli
1:8 Offroad EM El 30-1 aug
1:8 Offroad EM 40+ 13-15 sept
1:10 Offroad EM 2+4 wd 21-27/7
1:10 Offroad VM 2+4 wd 14-21/9
1:12 mod + spec 29-31/3
1:8 IC EM 3-6/7

Tildelte Søkte
plasser plasser
8
4
2
2
1
1
4
4
4
1
1
4
4
4
2
1

Vurdering og konklusjon:
VM Large Scale har vi flere plasser enn administrasjonen har mottatt søknader til, de resterende
plasser må tildeles/informeres om.
I 1:10 Offroad ser det ut som vi har byttet om på EM og VM når vi har søkt. Her må det avgjøres hva
som skal gjøres – vi kan søke om flere plasser, men dersom vi ikke får det må det avgjøres hvem som
skal delta.
Det ble diskutert på et tidligere styremøte ang. NMF bekledning under mesterskap. Administrasjonen
ser det som økonomisk hensiktsmessig å gå fra pique til vanlig t-skjorter for at ikke utgiften skal ta
hele budsjettet, men at alle som får plass får tilsendt t-skjorte. Alternativt kan man se på muligheten for
at de som deltok på mesterskap i 2018 ikke har behov for ny bekledning i 2019.
Administrasjonens forslag til vedtak:
Vedtak formuleres i møtet.
Fra møtebehandlingen:
Large Scale sender navn på de siste fire til administrasjonen. Den siste plassen i 1:8 Track trekkes.
Det er søkt om to ekstra plasser i 1:8 40+, søkere blir bedt om å sende inn søknad. I 1:8 Offroad EM
og VM kontaktes EFRA.
Det ble diskutert bekledning, seksjonen går fra pique til t-skjorter.
Det ble orientert om endringer som ble gjort på AGM ifm EFRA lisens og påmeldingsavgift.

Vedtak:
Arbeid fortsettes med fra administrasjon og grenansvarlige.
Vedlegg i saken:
Trykte vedlegg:
Linkede vedlegg:

