Norges Motorsportforbund
Avdeling Norges Snøscooterforbund
Protokoll fra seksjonsstyremøte 0017-11

Sted:
Dato/Tid:

Rica Hotel Gardermoen
Lørdag 11. februar 2012

Tilstede:

Odd G Østbyhaug
Bente Kirkhus
Ann Lund via Skype
Dan Roger Andersen

Forfall:

Laila Dervo
Tor Farstad
Ann Kristin Masternes
Veronika Blien
Anna LIan
Jon Olav Alstad

Administrasjonen: Roy N. Wetterstad
Mette Moen Knutsen
Anders Minken til sak 0170165-12
Geir Lilletvedt sak 0170159-12 til sak 0170165-12

0170156-12
Godkjenning av seksjonsstyreprotokoll 0016-11
Protokoll fra seksjonsstyremøte snøscooter 0016-11, 6. november 2011, godkjennes.
Følgende forhold følges opp:
.
0170157-11
Økonomisaker
Regnskapsrapport pr 31.12.11 tas til etterretning
0170158-12
Tiltaksplan og budsjett fellesdel
Seksjonsstyret godkjenner fremlagte forslag til budsjett og tiltaksplan for fellesdel
snøscooterseksjonen.
.
0170159-1
Tiltaksplan og budsjett snøscootercross
Seksjonsstyret godkjenner fremlagte forslag til budsjett og tiltaksplan for
snøscootercross.
0170160-11
Tiltaksplan og budsjett snøscooterdrag
Seksjonsstyret godkjenner fremlagte forslag til budsjett og tiltaksplan for
snøscooterdrag.
0170161-11
Innkommet sak fra grenansvarlig snøscooterdrag, toll problematikken
Det henstilles til forbundsadministrasjonen å søke å finne løsninger med Toll- og
avgiftsdirektoratet for å få til smidige løsninger for enkelt og rimelig å kunne foreta
grensepasseringer med alle typer konkurransekjøretøy som er registrert i NMF sitt
konkurransekjøretøy.
0170162-11
Innkommet sak i fra grenansvarlig snøscooterdrag, godtgjøringssatser
Seksjonsstyret tar til etterretning at forbundsstyret har endret godtgjøringssystemet
slik at det nå vil være basert på faste prosentvise andeler av statens satser som ytes

i godtgjøring. Dette innebærer at det automatisk vil skje justeringer i takt med
endringer i statens regulativ.
0170163-11
Innkommet sak i fra grenansvarlig snøscootercross, endringer
spesialreglementet
Det vises til forbundets forskrifter for barneidrett, pkt. 5.6.4:
Jenter som fyller 12 år i inneværende år kan delta i klasse Woman Pro Stock 600.
Klassen er for (jenter) 380 ccm junior 12 til 14 år (jenter) junior 14 til 16 år, samt eldre
førere.
0170164-11
Statusarrangementer
Snøscootercross:

VM: Sverre Grytnes jurydelegat og lagleder
EM: Odd Georg Østbyhaug jurydelegat
Nordisk Mesterskap: Bente Kirkhus jurymedlem
NM: Tor Farstad juryleder, jurymedlem Ann Lund, teknisk
kontrollant TBA, miljøkontrollant Roy M. Øwre

Snøscooterdrag:

Nordisk Mesterskap: Erik A. Coldevin
NM: Ann Kristin Masternes juryleder, Morten Rushfeldt teknisk
kontrollant, Geir Ove Brenne miljøkontrollant

Grenene dekker kostnader for teknisk kontrollant og miljøkontrollant på alle stevner.
0170165-11
Kongepokal 2012
Hans Majestet Kongens Pokal 2012 settes opp i snøscooterdrag Stock 800.
0170166-11
Utdanning
Det tas sikte på å sende to stk fra seksjonen snøscooter på FIM miljøkontrollant
seminar som avholdes på Gardermoen 10.-11. mars.
Forbundet vil i 2012 ha en større offensiv for å utdanne trener 1 og trener 2.
Kandidater vil bli rekruttert i samarbeid med regionene og utdanningen vil bli helt eller
delvis finansiert. Seksjonen forsøker å bidra til å finne frem til gode kandidater fra
snøscootersporten.

0170167-12
Orienteringssaker
a) Statusrapport snøscootercross/bakke
b) Statusrapport snøscooterdrag
c) Statusrapport Snøfor
d) It-systemet
e) Forbundskontoret

0170168-12
Eventuelt
A

Endringer spesialreglement snøscootercross

Det gjøres en presisering i spesialreglement snøscootercross at det ikke er tillat å
bytte klasser på tvers av aldersbestemte klasser i løpet av sesongen.
B

Brev i fra NMF Region Nord

Seksjonsstyreleder utformer og sender svar til regionen.
C

Brev fra rekrutteringsutvalget i snøscootercross

Seksjonsstyreleder utformer og sender svar til rekrutteringsutvalget.
D

Nordisk Møte

Snøscooter skal delta på hovedmøte i NMC på lik linje som tidligere.
E

Årsmøte Snøfor

Seksjonsstyret konstaterer at det ikke har vært tilstrekkelig oppslutning for å kunne
gjennomføre landsmøte i Snøfor. Det anbefales derfor at Snøfor fra det kommende
seksjonsårsmøtet i NMF avdeling Norges Snøscooterforbund organiseres som en
arbeidsgruppe under seksjonen. Seksjonsårsmøtet velger således snøfor-leder og
vararepresentant som blir henholdsvis leder og nestleder for Snøfor arbeidsgruppen.
F

Freestyle Snøscootercross

Karoline Dallanger har rettet henvendelse om å få spesiallisens for å utøve freestyle
snøscootercross. Seksjonsstyret gir autorisasjon til Stian Pedersen og Aleksander
Norgaard for å gjennomføre en testkjøring med henne og skrive en vurdering av
hennes evner og gi en anbefaling om hvorvidt hun har tilstrekkelig kompetanse til å
få utstedt slik spesiallisens bygget på sncøcootercrosslisens. Dan Roger Andersen
koordinerer på vegne av seksjonsstyret.

Dan Roger Andersen innhenter for øvrig informasjon fra Kjell Amundsen og/eller
Børge Bjørnaas om hvordan freestyleaktiviteten organiseres og tilrettelegges og
hvordan sikkerhet ivaretas.
G

Arrangørkonferanse

Dato for arrangørkonferanse snøscootercross avholdes på Rica Hotel Gardermoen
lørdag 2. juni.
.
Odd Georg Østbyhaug
Leder NMF avd. Norges Snøscooterforbund
Roy N. Wetterstad
Generalsekretær

Mette Moen Knutsen
Økonomisjef

