Norges Motorsportforbund
Avdeling Norges Snøscooterforbund
Protokoll fra seksjonsstyremøte 0020-12

Sted:
Dato/Tid:

Clarion Hotel Gardermoen
Søndag 11. november 2012

Tilstede:

Odd G Østbyhaug
Bente Kirkhus
Ann Lund
Ann-Kristin Masternes
Veronika Blien
Laila Dervo

Forfall:

Jon Olav Alstad

Andre tilstede:

Tor Farstad
Bjørn Øyvind Sæteren
Anna Lian

Administrasjonen: Gunnar Mikal Naas
Geir Lilletvedt

0200187-12
Godkjenning av seksjonsstyreprotokoll 0019-12
Protokoll fra seksjonsstyremøte snøscooter 0019-12, 17. oktober 2012, godkjennes.
0200188-12
NM og Nordisk Mesterskap Snowdrag
Innstilling fra grenen:
NM 2012 tildeles Norsk Dragracing Gardermoen (Lakselv MK er reservearrangør).
Nordisk Mesterskap for 2013 tildeles Hylestad SSK (Lakselv MK er reservearrangør).
Innstillingen enstemmig godkjent.

0200189-12
Utdanning
Orienteringssak angående manglende kursbevis/utdanningsbevis.
Seksjonsstyremøtet etterlyser dokumentasjon fra diverse kurs, og peker blant annet
på at det nylig er gjennomført kurs i henholdsvis Bø og Tana uten at noen form for
dokumentasjon eller lisenser er sendt ut til deltakerne.
0200190-12
Rekrutteringsstøtte Snowdrag
Grenen har oversendt forslag om at ubenyttede rekrutteringspenger skal tildeles
Tana Motorklubb, Lakselv Motorklubb og Kirkenes Motorklubb, fordi de nevnte
klubber har hatt utgifter (egen rekrutteringsklasse med lavere startkontingent) i
forbindelse med rekrutteringsarbeid for sporten.
Seksjonsstyret godkjenner tildelingen, men påpeker at dette er en grenutvalgssak og
at nødvendig dokumentasjon for utgiftene må fremlegges.
0200191-12
Banereglement Snøscootercross
Seksjonsstyret nedsetter et bredt sammensatt utvalg for å gå igjennom og lage nytt
banereglement. Frist for ferdigstillelse av arbeidet settes til 1. mai 2013.
Seksjonsstyret foreslår følgende utvalg: Tor Farstad (leder), Øyvind Lindbäck, Anna
Lian, Kato Kjellmann og Inge Gustavson.
0200192-12
Reglementsendringer SNX (saker oversendt fra grenmøtet)
Størrelse på startnummer. Det foreslås at NMF har regler lik Svemo.
- Seksjonsstyret godkjenner forslaget, men presiserer at synlighet er viktigst.
Kamera på fører/snøscooter, presisering. I nasjonale åpne løp er det opp til den
enkelte arrangør («eier» av løpet) om førere kan benytte kamera under løpet.
Norgesmesterskap/NorgesCup eies av NMF, Nordisk Mesterskap eies av FMNR og
EM/VM eies av YouthStream.
Hver enkelt fører skal selv sørge for tillatelse fra eieren av løpet.
- Seksjonsstyret bifaller presiseringen.
Søknad på NM, ikke i «regionsrekkefølge». Forslag om at alle klubber i hele landet
kan søke om NM hvert år. Det ble diskutert hvorvidt det er formålstjenlig med en NMmanual for å sikre en lik kvalitet på arrangementene.
- Seksjonsstyret godkjenner både forslaget og arbeidet med en NM-manual.

Åpent eller lukket NM. Grenmøtet har diskutert om NM/NC fortsatt skal være et åpent
mesterskap, om antall deltakende svensker (!) skal være maksimalt 5 stk, eller om
mesterskapet skal være lukket (bare for norske førere).
Det har vært reaksjoner på at andre nasjoner (svensker) har kommet med påmelding
på løpsdagen, og fått deltatt.
Det ble votert over alternativene.
- Seksjonsstyret har enstemmig bestemt at NM/NC fortsatt skal være åpent. Det
oppfordres til at tidspunktene for påmelding og innsjekk («Sign On») strengt
overholdes.
Antall maksimum startende. Forslag om at det i nasjonale åpne SNX-løp reduseres
antall startende fra 20 stk til 16 stk.
- Seksjonsstyret godkjenner forslaget.
0200193-12
Overføring av midler
Fra grenene stilles spørsmål hvorvidt midler til gode i budsjettet for 2012 kan føres
over til budsjettet for 2013.
Seksjonsstyret mener dette er en sak som må avgjøres i forbundsstyret.
0200194-12
EM- arrangør 2013 og 2014.
Grenen har som innstilling at Hattfjelldal SSF tildeles arrangementene.
Seksjonsstyret godkjenner tildelingen.

Odd Georg Østbyhaug

Gunnar Mikal Naas

Leder NMF avd. Norges Snøscooterforbund

Grenkoordinator

