Norges Motorsportforbund
Avdeling Norges Snøscooterforbund
Seksjonsstyremøte 0028-14
Tid

:

Fredag 23. mai kl. 17.00

Sted:

Rica Hotel Alta

Til stede:

Bente Kirkhus, Ann Lund og Ann Kristin Masternes, samt visepresident
snøscooter Erik Coldevin og Gunnar Mikal Naas / Are Antonsen fra
NMFs administrasjon

Ikke møtt:

Ungdomsrepresentant Veronika Blien og Jon Olav Alstad

Seksjonsstyreleder hadde forfall og møtet ble ledet av seksjonsstyrets nestleder.

Saker:
0280245-14: Godkjenning av protokoll 0027-14 fra møte 10. januar 2014
Protokollen var vedlagt innkallingen men viste seg å være svært mangelfull.
Protollen ble delvis rekonstruert i møtet og godkjent.

0280246-14: Økonomisaker
Regnskap 2013 og foreløpig forbruk 2014 ble lagt fram i møtet. Det ble hevdet
at det var noen feilføringer i og med at regnskapet ikke stemmer med
budsjettansvarliges skyggeregnskap. Den enkelte tar ansvar for å sjekke dette
mot hovedbok.
Noen kostnader fra 2013 er ført i 2014 (MSK) til tross for at regninger var
innsendt innfor frister.
Økonomirapporten ble for øvrig tatt til etterretning

0280247-14: Ny Klasse i snøscooter dragracing
Forslag og utredning var vedlagt innkallingen.

Seksjonsstyret hadde ingen innvendinger til klassen og anbefalte at det
utarbeides reglement for klassen i tråd med saksutredningen og det må lages
en godkjenningsprosedyre som sikrer forsvarlig behandling fram mot MSK
0280248-14: Forbud mot å slå sammen klasser
Forslag og utredning var vedlagt innkallingen.
Seksjonsstyret vedtok at man unntaksvis kan slå sammen klasser ved meget
lav deltagelse. Dette forutsetter individuelt samtykke fra alle angjeldende
førere/foresatte.

0280249-14: Endring av klasser i snøscooter dragracing
Forslag og utredning var vedlagt innkallingen
Saken gjaldt NM-klasser.
Saken ble vedtatt i tråd med forslaget
0280250-14: Opprettelse av grenutvalg
Forslag og utredning var vedlagt innkallingen.
Grenlederne har mulighet til å knytte til seg de personer (den kompetanse) de
ønsker utover sin vararepresentant i seksjonsstyret. SNX har gjort dette i noen
perioder, og det har fungert OK.
Seksjonsstyret finner at det i dagens lovverk ikke er noe i veien for å gi
seksjonsårsmøte i oppgave å utpeke ytterligere medlemmer av grenutvalg på
vegne av grenansvarlig.

0280251-14: 7 åring deltok i løp i NMF sin regi.
Det forelå påstand om at en reportasje på NRK hadde vist at en 7 åring deltok i
løp sist påske
Papirer viser ingen uregelmessigheter. Ingen dokumentasjon ut over TV-klipp.
Det er sagt på TV at gutten kjørte en 550 cc maskin. Oppvisning for knatte?
Seksjonsstyret ser at det er nødvendig å ta tak i saken av hensyn til "snakk" i
miljøet. Seksjonsstyret ber om at administrasjonen innhenter uttalelse fra
arrangøren (Kautokeino MK) om hva som har skjedd.
I sakens anledning ble det også reist eksempler på at klubbene Karasjok og
ifbm Påskearrangementene brøt regler om lisensier. Seksjonsstyret ber om at
klubbene og juryleder bes om skriftlig forklaring og at administrasjonen
vurderer evt sanksjoner.

0280252-14: Landslag og representasjonslag
Forslag og utredning var vedlagt innkallingen
Seksjonsstyret mener at miljøet enda ikke er klare for å etablere et landslag
etter fastsatte kriterier. Det innarbeides derfor at begrepet representasjonslag
benyttes i forbindelse med mesterskap. Det stimuleres videre til at det
etableres regionslag, men at man bestreber seg på å innarbeide prinsippene
som gjelder for landslag for regionslagene. Region Midt er kommet lengst og
er villig til å dele planer og erfaringer med de andre regionene. Alle regionene
kan tildeles midler fra seksjonen såfremt de kan framlegge opplegg,
handlingsplaner og økonomi i tråd med førende prinsipper.
Ubenyttede midler kan søkes omdisponert til utdanningsformål som
stimulerer til trenerrekruttering.
Ann Lund får fullmakt til å omformulere budsjett og handlingsplan i tråd med
dette. Under disse forutsetningene godkjennes budsjett og handlingsplan.

0280253-14: Sesongoppsummeringsmøte med SVEMO og SML?
Både Urban Backman (Svemo), Tomi Ahmasalo (SML) og respektive
forbundskontor er kontaktet, uten å ha gitt tilbakemelding om egnet tidspunkt
for et slikt møte. Svemo og SML bør kontaktes om dette, og det må samtidig
vurderes om Drag også skal ha møte samtidig.

0280254-14: Banereglement og banegodkjenningsprosedyrer
Det vises til sak 0270239-14, Anleggsreglement for snøscootersport, i
protokollen fra møte 10. januar.
Det forelå ingen skriftlig innstilling. Saken ble derfor gitt en muntlig
behandling hvor både selve reglementet, godkjenningsprosedyrer og videre
fremdrift var tema.
Seksjonstyret godkjente det foreliggende banereglementet utarbeidet av
baneutvalget og innarbeidet i spesialreglement som grunnlag for godkjenning
av permanente baner fra og med 2014. Dette kvalitetssikres og kunngjøres
umiddelbart.
Innen 1. september skal unntak som skal gjelde for midlertidige baner være
innarbeidet. Banereglement for enduro og touring prioriteres ikke i 2014.
Permanente baner som har en godkjenning gjeldene ut over 2014 vurderes
enkeltvis og kan gis en dispensasjon for resten av godkjenningsperioden.

Det organiseres et møte hvor alle banegodkjennere i snøscooter møter leder
av banegodkjenningsgruppa i motocross for å etablere rutiner for det
praktiske arbeidet.
Seksjonen finansierer et slikt møte.

0280255-14: Kostnader ved NMF-kurs - selvkostprinsippet
Forbundsstyret har vedtatt grunnleggende prinsipper for fastsetting av priser
for NMF-kurs. Dette baserer seg på et vedtak fra Forbundstinget om at alle
kurs skal prises etter et selvkostprinsipp. Det foreligger en grundig utreding og
saksbehandling som ligger til grunn for forbundsstyrets vedtak.
De nye prisene er gjengitt på NMFs websider her:
http://www.motorsportforbundet.no/portal/page/portal/motorsport/forbund/artikkel?displa
ypage=TRUE&element_id=184072

Prinsippene for prissettingen finnes her:
http://www.motorsportforbundet.no/portal/page/portal/motorsport/forbund/artikkel?displa
ypage=TRUE&element_id=18112900

Kostnadene oppleves likevel som høye for noen arrangører, og det er helt
nødvendig at kursarrangører ser kritisk på andre kostnader knyttet til
kursvirksomheten for å unngå at det å arrangere kurs blir en utgift.
Saken ble lagt fram som en orienteringssak og eksempler ble lagt fram som
viser betydelige underskudd på kurs i region midt.
Seksjonsstyret oppfordrer til distriktspolitiske virkemidler som til en viss grad
kompenserer for variable kostnader som kommer i tillegg til fastsatte
kursavgifter.
0280256-14: Eventuelt
Application Form for the organization of a 2015 European Championship or
Cup event.
For snøscooter gjelder dette 24/ Snowcross og 35/ Snowmobile Enduro.
Søknadsfristen var 13. juni fra NMF til FIM Europe.
Spørsmål om det finnes interesserte klubber tas opp på arrangørkonferansen.

NM status Damer
Det var ikke nok deltagere (10) i årets NM for damer. Seksjonsstyret ber om
godkjenning til å redusere minstekravet i dameklassen til 6 for en treårs
periode for å opprettholde interessen og stimulere til rekruttering

