Norges Motorsportforbund
Avdeling Norges Snøscooterforbund
Protokoll fra seksjonsstyremøte 0018-12

Sted:

Scandic Hotel, Tromsø

Dato/Tid:

Fredag 21. september 2012 kl. 1330

Tilstede:

Odd G Østbyhaug
Bente Kirkhus
Ann Lund
Ann Kristin Masternes

Forfall:

Laila Dervo
Tor Farstad
Jon Olav Alstad

Ikke møtt:

Veronica Blien

Administrasjonen: Roy N. Wetterstad
Mette Moen Knutsen

0180169-12
Godkjenning av seksjonsstyreprotokoll 0017-11
Protokoll fra seksjonsstyremøte snøscooter 0017-11, 11. februar 2012, godkjennes.
.
0180170-12
Økonomisaker
Regnskapsrapporter pr 31.7.12 tas til etterretning
0180171-12
Budsjett 2013
Budsjett 2013 (vedlagt protokollen) vedtas med den justeringen at økningen fra 2012
til 2013 legges til seksjon istedenfor til grenene.
0180172-12
Innkommet sak fra nestleder om ansvar jury
Temaet krisehåndtering og oppfølging av skadde og pårørende bør vies større
oppmerksomhet på fremtidige juryseminar.
0180173-12
Innkommet sak fra nestleder om kompetanse klubbledelse
Kurs i klubbledelse bør legges inn i årsplanen for kurs som kommer i det nye
utdanningssystemet. Klubbledelseskurs bør avholdes regionvis og dersom et
minimum antall deltakere melder seg på.
I tillegg bør ledelseskompetanse bli et sentralt element i fyrtårklubbprosjektet som er
under utvikling.
Informasjon om viktighet av ledelseskompetanse bør gis på msk.
0180174-12
Innkommet sak fra nestleder om NMF Region Midt Norge
Flere banegodkjennere anses nødvendig i region Midt Norge slik at de får 4
regionale banegodkjennere med kompetanse til å håndtere både motocross og
snøscootercross.
For snøscooter sin del understrekes den rolle juryleder har for å vurdere det enkelte
anlegg på arrangementsdagen fordi vær- og føreforhold også er vesentlig.

Når det gjelder rene snøscooterbaner som ikke kommer inn under et felles system
med motocross tar snøscooterseksjonen sikte på å påbegynne arbeidet med
gjennomgang av rutinene slik at disse er revurdert før 2013/2014 sesongen.
Det tas initiativ for å få en snøscooterekspert inn i anleggsarbeidsgruppen som
motocross har etablert.
0180175-12
Innkommet sak fra grenansvarlig snx om bakkeløp
Det åpnes for at snøscootercrossgrenen kan knytte til seg en grenkontakt for
bakkeløp innenfor grenens budsjett. Grenansvarlig gis fullmakt til å rekruttere
grenkontakt og melde vedkommende inn før neste seksjonsstyremøte.
Første utfordring for en grenkontakt for bakkeløp blir å arbeide med hvordan grenen
kan utvikles innenfor de lisenssystemer og rammer som finnes.
0180176-12
Innkommet sak fra grenansvarlig snx om banegodkjenning
Det henvises til vedtak sak 0180174-12.
0180177-12
Diverse spørsmål/problemstillinger reist av grenansvarlig snøscooterdrag
Behovet for arrangørkonferanse og hvilken form den eventuelt skal ha tas opp på
motorsporsportkonferansen.
0180178-12
Forberedelser seksjonsårsmøte
Redegjørelse om oppgaver og frister tas til etterretning.
0180179-12
Orienteringssaker
A) Toll- og avgiftsdirektoratet
B) Wada-koden
C) Regionene
D) Anleggsutvalget
E) Nordisk Møte

F) IT

0180180-12
Eventuelt
Ingen saker.

Odd Georg Østbyhaug
Leder NMF avd. Norges Snøscooterforbund
Roy N. Wetterstad
Generalsekretær

Mette Moen Knutsen
Økonomisjef

