Norges Motorsportforbund
Avdeling Norges Snøscooterforbund
Protokoll fra seksjonsstyremøte 0023-13

Sted:
Dato/Tid:

Rica Hotel Gardermoen
Fredag 6. september kl. 17:00

Tilstede:

Odd Georg Østbyhaug
Bente Kirkhus
Ann Lund
Jon Olav Alstad (sak 0230214)
Erik Coldevin

Gjest:

Erik Kirkvold (sak 0230214)

Forfall:

Ann Kristin Masternes

Ikke møtt:

Veronika Blien
Dan Roger Andersen

Administrasjonen: Geir Lilletvedt
Mette Moen Knutsen

0230210-13
Godkjenning av seksjonsstyreprotokoll 0022-13
Protokoll fra seksjonsstyremøte snøscooter 0022-13, den 31. mai 2013, godkjennes.

0230211-13
Økonomisaker
Regnskapsrapport pr 30.06.2013 tas til etterretning.
Generalsekretæren og grenansvarlig snøscootercross gis fullmakt til å omdisponere
midler i grenens budsjett til landslagssatsning.

0230212-13
Budsjett 2014
Forbundsstyrets behandling av budsjett 2014 tas til orientering.

0230213-13
Nordisk Snøscootermøter
Nordisk hovedmøte avholdes 12. oktober. Dagen etter holdes Nordisk – Baltisk
samarbeidsmøte.
Følgende er status for nordiske grenmøter:
Snøscootercross avholdes 7. september på Gardermoen.
Snøscooterdrag – seksjonsstyreleder følger opp status med grenansvarlig.
Protokoller fra grenmøtene må foreligge innen 22. september.

0230214-13
Snøscooterklubbenes Fellesråd
Representant fra interesseorganisasjonen Snøscooterklubbenes fellesråd (SKFR),
Erik Kirkvold informerte om arbeidet i fellesrådet. Egen nettside www.skfr.no ble
presentert.
Jon Olav Alstad, Snøfor, informerte om det arbeidet som er gjort fra tidligere.
Det anbefales at man oppretter en felles plattform/samarbeidsforum for
Snøscooterklubbenes fellesråd og Snøscooter touring i NMF i forhold til arbeidet med
ny lov.
Seksjonsstyret saksbehandler touringssaker inntil videre.

0230215-13
EM Vintage Snowmobile Dragrace
Saken utsettes da det ikke er medlemmer fra grenen tilstede.

0230216-13
Barents Games
Forbundsadvokaten sjekker opp hvilke organisasjoner som står bak denne
organisasjonen. Hvis dette er innenfor den organiserte idretten følger grenansvarlig
snøscootercross opp for nærmere opplysninger.

0230217-13
Teknisk kontroll/- kontrollanter 2014
Seksjonsstyret ønsker å videreføre ordningen med teknisk kontrollant utpekt av
seksjonsstyret på statusløp/mesterskap i SNX.
Det er videre behov for å utdanne funksjonærer til internasjonal teknisk kontrollant.
Det bør minimum være en i hver region som har snøscootersport. Forbundskontoret
bes undersøke når det avholdes internasjonalt kurs i Norden i 2014.

0230218-13
VM-arrangement I Norge 2016
NMF har 100-årsjubileum i 2016.
Grenen snøscootercross undersøker om noen klubber ønsker å være teknisk
arrangør av VM i 2016.
For snøscooterdrag arrangeres det ikke internasjonale mesterskap på snø. Derimot
eksisterer det EM reglement for snøscooterdrag på gress og asfalt.

0230219-13
Orienteringssaker
Motorsportgalla.
Grenrapporter.
Fagutvalg.

0230220-13
Eventuelt
Det finnes pr. i dag 6 godkjente baneinspektører for snøscootercross.
Utarbeidelsen av nytt banereglement for snøscootercross er nå i sluttfasen.
Dato for internasjonale SNX-mesterskap i 2014 er fastsatt.

Odd Georg Østbyhaug
Leder NMF avd. Norges Snøscooterforbund
Mette Moen Knutsen
Økonomisjef

