Seksjonsstyremøte Radiostyrt Motorsport
Møtedato:

04.09.2018

Møtenr:

Sted og tid:

0023-18

Sortimo AS, Oslo, kl. 16:00-21:00

Møtedeltagere

Christina Thorsbakken Nygård, leder
Anders Mikkelsen, grenleder Fuel Onroad
Kjetil Kristiansen, grenleder Large Scale
Steffen Larsen, grenleder 1:10 Offroad
Lars Ivar Rønning, grenleder 1:8 Offroad
Trygve Bull Freng, vara Fuel Onroad
Hans Magne Berg, vara 1:8 Offroad
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Are Antonsen, Fungerende generalsekretær

☒

Marthe Moen Hagen, Grenkoordinator / sekretær
RSM styre

☒

Innkalt
Medlemmer:

Varamedlemmer:

Administrasjonen:

Konstituering av møtet
0120197-18

Godkjenning av protokoll, innkalling og saksliste

Saker til informasjon, drøfting og behandling
0120198-18

Løpssøknader 2019

0120199-18

Revidering Budsjett 2018

0120200-18

Spesialreglement 2018

0120201-18

EFRA AGM

0120202-18

Forberedelser MSK 2018

0120203-18

Orienteringssaker

0120203-18

Eventuelt
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☐

☒

☐

☒

☐

☐

Forfall

Seksjonstyresak 0120197-18
Møtedato:

Sakstittel:

04.05.2018

Konstituering av møtet

Saksnummer:

Saksbehandler:

0120197-18

Marthe Moen Hagen

Bakgrunn for saken:
Innkalling, saksliste og protokoll 0022-18
Informasjon og fakta:
Innkalling, saksliste og saksdokumenter, samt protokoll fra forrige møte ble sendt ut X,
Vurdering og konklusjon:

Administrasjonens forslag til vedtak:
Protokoller, saksliste og innkalling godkjennes.
Fra møtebehandlingen:
Ingen kommentarer til protokoll, innkalling eller saksliste.
Vedtak:
Protokoller, saksliste og innkalling godkjennes.
Vedlegg i saken:
Trykte vedlegg:
Linkede vedlegg:

Seksjonstyresak 0120198-18
Møtedato:

Sakstittel:

04.05.2018

Løpssøknader 2019

Saksnummer:

Saksbehandler:

0120198-18

Marthe Moen Hagen

Bakgrunn for saken:
Frist for å søke om nasjonale løp i 2019 gikk ut 31.05.
Informasjon og fakta:
Liste med oversikt over hvilke klubber som har søkt om løp i 2019 ble sendt med som vedlegg i
innkallingen til møtet i dag. Det er totalt 8 klubber som har søkt om løp, til sammen 28 løp.
Vurdering og konklusjon:
Styret bør sette terminliste for innesesongen 2018-19 innen neste styremøte slik at den kommer ut i
god tid før sesongen starter
Administrasjonens forslag til vedtak:
Listen tas til etterretning. Terminliste lages og legges frem ved neste styremøte.
Fra møtebehandlingen:
Nordisk bestemmes på nordisk møte under EFRA AGM.
Det foreslås å lage en inneserie i 1:10 Offroad. Det skal sendes ut informasjon til de aktuelle klubber
for å finne ut interessen for dette. Grenleder og sekretær sender denne ut i samarbeid.
Det er få søkere enn det har vært tidligere, det må gjøres en jobb for å få opp løpsarrangering og
purre opp aktive klubber som ikke har søkt.
Liste lages på MSK og vedtas på styremøte etter MSK.
Vedtak:
Listen tas etterretning. Grenledere går igjennom lista og ser etter om det trengs flere – tar kontakt med
relevante klubber.
Vedlegg i saken:
Trykte vedlegg:
Linkede vedlegg:

Seksjonstyresak 0120199-18
Møtedato:

Sakstittel:

04.05.2018

Revidering budsjett 2018

Saksnummer:

Saksbehandler:

0120199-18

Marthe Moen Hagen

Bakgrunn for saken:
Budsjett 2018 ble vedtatt på forrige møte, revidering skal skje dersom det er store sprik fra hva som er
budsjettert til hva som er faktisk pengebruk.
Informasjon og fakta:
Vedtatt budsjett, samt oversikt over faktisk bruk av penger ligger vedtatt. Forslag til revisjon fra
administrasjonen er følgende:
Vurdering og konklusjon:

Administrasjonens forslag til vedtak:
Nytt budsjett 2018 vedtas med de revideringer som er lagt frem.
Fra møtebehandlingen:
Saken utsettes.
Vedtak:
Sak utsettes til neste møte.
Vedlegg i saken:
Trykte vedlegg:
Linkede vedlegg:

Seksjonstyresak 0120200-18
Møtedato:

Sakstittel:

04.05.2018

Spesialreglement 2018

Saksnummer:

Saksbehandler:

0120200-18

Marthe Moen Hagen

Bakgrunn for saken:
Det ble på forrige styremøte gitt i oppgave til Anders Mikkelsen og Lars Ivar Rønning å komme med
forslag til revidert spesialreglement for seksjonen.
Informasjon og fakta:
Administrasjonen har gjennomgått SR etter tilsendt fra Anders og Lars Ivar, med noen endringer har
det blitt godkjent av administrasjonen og legges frem i styremøtet. Nytt SR er et mer konkret og bedre
reglement enn gjeldende SR og anbefales at styret sender videre til Forbundsstyre for endelig
godkjenning.
Vurdering og konklusjon:
Marthe lager forslag til sak til Forbundsstyre og oversender til leder for godkjenning før SR og sak
sendes til Forbundsstyret.
Administrasjonens forslag til vedtak:
Styret godkjenner nytt SR og sender inn sak til Forbundsstyre om regelendringer utenfor
endringsvindu.
Fra møtebehandlingen:
Endringene gjort i SR er gode, det ble gjort noen endringer under møtet. Disse endres endelig i
etterkant av møte av sekretær og sendes ut til godkjenning med frist innen mandag 10.9.2018.
Det ønsket fortsatt å fjerne fellesdelen fra SR, dette er en prosess som seksjonen må jobbe videre
med.
Det må bli godkjent av Forbundsstyre at vi implementerer et regelverk utenfor tidsrommet dette skal
gjøres. Det søkes derfor om en permanent disp. for RSM slik at de kan revidere reglementet sitt
mellom ute og innesesong, slik at ikke reviderte regelverk trer i kraft midt i innesesongen.
Vedtak:
SR vedtas med de endringer gjort i møtet. Sekretær sender sak til Forbundsstyre for godkjenning av
implementeringsdato.
Vedlegg i saken:
Trykte vedlegg:
Linkede vedlegg:

Seksjonstyresak 0120201-18
Møtedato:

Sakstittel:

04.05.2018

EFRA AGM 2018

Saksnummer:

Saksbehandler:

0120201-18

Marthe Moen Hagen

Bakgrunn for saken:
Første del av informasjon til årets AGM har kommet og blitt sendt videre til styret.
Informasjon og fakta:
Frist for å sende inn saker til AGM er 15. september. Eventuelle forslag som skal sendes inn må
behandles i styret under dagens møte, slik at administrasjonen har tid til å sende det videre til EFRA
innen fristen. Det er ikke kommet inn noen saksforslag i forkant av møtet.
Dersom det skal søkes om internasjonale race i må dette også sendes inn til EFRA samtidig.
Eventuelle posisjoner som det ønskes at Norge skal stille til valg, må også sendes inn som forslag.
Hvem skal reise?
Vurdering og konklusjon:

Administrasjonens forslag til vedtak:
Vedtak settes i møte etter behandling av saken.
Fra møtebehandlingen:
Det ble stilt spørsmål om det skulle prøves igjen med regelforslaget som ble sendt inn i fjor, men ble
bestemt at vi lar det være. Det er derfor ingen saker fra Norge til AGM i 2018.
Dersom SAS RCklubb skal ha GP må de komme med den nødvendige informasjonen slik at vi får
sendt inn til EFRA. Sende dette til Anders og Lars Ivar for godkjenning og de videreformidler til meg
hva jeg skal sende. Må også ha med en presentasjon for Nordisk. Sekretær tar kontakt med
kontaktpersonen i klubben ang. dette.
De som skal reise nedover må ha dette klart til neste møte, hhv er det nevnt Christina, Lars Ivar og
Hans Magne som deltakere fra Norge.
Vedtak:

Vedlegg i saken:
Trykte vedlegg:
Linkede vedlegg:

Seksjonstyresak 0120202-18
Møtedato:

Sakstittel:

04.05.2018

Forberedelser til MSK 2018

Saksnummer:

Saksbehandler:

0120202-18

Marthe Moen Hagen

Bakgrunn for saken:
Årets Motorsportkonferanse er i sammenheng med seksjonsårsmøter. I denne sammenheng må det
lages en årsberetning, ny handlingsplan, det er valg og det er de vanlige grenmøtene.
Informasjon og fakta:
På forrige møte ble det bestemt at det under årets MSK skulle brukes tid på kursing av funksjonærer.
Planlegging av hvilke kurs og booking av kursholder må begynne.
Administrasjonen fikk i oppgave å kontakte alle i valgkomiteen ang. årets valg. Dette er gjort, styret
stod på kopi på mailen som ble sendt ut, det er ikke kommet noen tilbakemeldinger på denne så vidt
administrasjonen vet. Her må styret ta tak slik at vi får alle posisjoner på plass.
Handlingsplan og årsberetning må skrives, her må IPD inkluderes i planene for neste periode.
Administrasjonen stiller til hjelp hvis det skulle være ønskelig.
Vurdering og konklusjon:
Da det ikke har lyktes administrasjonen å få kontakt med noen av medlemmene i valgkomiteen, må
det i møtet settes opp nye tiltak for rekruttering av nye medlemmer til styret.
Det anbefales at MSK brukes til kurs og utdanning, hhv. Jurykurs samt også oppdatering på reglement
jf. Nytt SR som ønskes vedtatt.
Gjeldende handlingsplan legges ved sakspapirer, grenledere og leder må bruke denne som
utgangspunkt når årsberetning skrives. Nytt Forbundsstyre har høyere krav til handlingsplaner og
dette gjør at styret må sette seg raskt og godt ned med IPD og gjeldende handlingsplan når ny skal
skrives. IPD ligger på NMF’s nettsider. Forbundsstyre ønsker forslag til nye handlingsplaner sendt til
de 20. september.
Administrasjonens forslag til vedtak:
Vedtak formuleres i møtet.
Fra møtebehandlingen:
Valgkomite har ikke gjort noe i å få tak i nye politikere til RSM. Styret går nå inn i arbeidet og kontakter
personer som dette kan være aktuelt for og melder inn sine forslag til valgkomiteen. Forslagene må
være klare innen neste styremøte.
Kursing på MSK, sekretær tar kontakt med kursholder og avtaler kurs for en av dagene under MSK.
Christina sender ut mal for årsberetninger og skriver handlingsplan. Det er hensiktigsmessig at dette
er klart til neste styremøte, slik at vi kan fortsette forberedelser av MSK på neste møte.
Vedtak:
Styret går inn i arbeidet med rekruttering av nye politikere, samt at planer skal skrives. Dette må være
ferdig til neste møte.
Vedlegg i saken:
Ingen.

Seksjonstyresak 0120203-18
Møtedato:

Sakstittel:

04.05.2018

Orienteringssaker

Saksnummer:

Saksbehandler:

0120203-18

Marthe Moen Hagen

Bakgrunn for saken:

Informasjon og fakta:
1: SAS Modellbilklubb RC.
Eddy Mathiesen har sendt forespørsel om et møte med NMF og styret i RSM ang. fremtidig
utvikling i RSM. Det har blitt etterspurt en saksliste fra han, slik at møtet kan forberedes – dette har
ikke kommet. Når det skulle bli aktuelt burde det bli satt opp et møte med han, de styremedlemmer det
er aktuelt for og representant fra administrasjonen.

2: Utvalg til toppidrett.
Vurdering og konklusjon:

Administrasjonens forslag til vedtak:
Orienteringene tas til etterretning.
Fra møtebehandlingen:
1: Ta kontakt med Eddy og be om en agenda – eventuelt invitere han inn i neste styremøte.

2: RSM har ikke noe ønske om å delta her.

3: Neste styremøte er 16. oktober.
Vedtak:
Orienteringene tas til etterretning.
Vedlegg i saken:
Trykte vedlegg:
Linkede vedlegg:

