Norges Motorsportforbund
Avdeling Norges Snøscooterforbund
Seksjonsstyremøte 0029-14

Tid

:

Fredag 17. oktober kl. 18.00

Sted:

Rica Hotel Gardermoen

Til stede:

Odd Georg Østbyhaug, Bente Kirkhus, Ann Lund og Ann Kristin
Masternes, samt visepresident snøscooter Erik Coldevin og Are
Antonsen fra NMFs administrasjon

Forfall:

Ungdomsrepresentant Veronika Blien og Jon Olav Alstad

0290257-14: Godkjenning av protokoll 0028-14 fra møte 23. mai 2014
Protokollen ble gjennomgått og det ble gitt en muntlig statusoppdatering på
enkelte av sakene.
Protokollen ble godkjent uten endringer

0290258-14: Økonomisaker
Rapporter for forbruk i år var utsendt tidligere, og regnskap 2013, samt
foreløpig regnskap for 2014 ble lagt fram i møtet. Det ble hevdet i møtet at
det var enkelte poster som ikke stemte. De budsjettansvarlige tar direkte
kontakt med økonomisjefen med sikte på å oppklare dette.
Rapportene ble tatt til etterretning

0290259-14: Omdisponering av midler SNX
Innkommet sak fra grenansvarlig snøscootercross. om å overføre
egengenererte inntekter til bruk i 2015
Seksjonsstyret godkjenner overføring av egengenererte inntekter(kr 21 300,pluss ev. inntekter generert mot slutten av 2014) til 2015. Kostnader til drift av
regionsteam i region Midt kan, innenfor en ramme på kr 60 000, belastes

grenens budsjett på post 40010 og 40015. En forutsetning for belastningen er
at region Midt bidrar til erfaringsutveksling og kompetanseheving i de øvrige
regionene. De andre regionene vil mht budsjettering kunne prioriteres neste
år.

0290260-14: Status på banegodkjenninger i seksjonen
Det mangler antagelig godkjenning på 3 baner i Nord og 2 i Midt. Det
foreligger en plan for å få dette gjort. Bente Kirkhus følger opp dette. Det
foreligger søknad om dispensasjon fra Skafså.
Det er i dag tre godkjennere i Midt og to i Nord. Det arbeides med å finne en
godkjenner i Sør.
Seksjonsstyret tok orienteringen til etterretning, men ønsket ikke å innvilge
dispensasjon for Skafså. Det legges opp til en samling for banegodkjennerne.
Banereglementet er oppdatert og omfatter nå også super og stadion
snowcross baner. Oppdatert reglement legges fram på MSK i den form det nå
har.

0290261-14: Utdanning av trenere
Det ble gitt en oppsummering av status. Det er vanskelig å motivere folk i
miljøet til å ta trenerutdanning.
Seksjonsstyret er enig om at arbeidet må intensiveres og at
motiveringsarbeidet må ha høyt fokus. Det må startes med å få opp interessen
for organisert og kvalifisert trening på klubbnivå. Det kan være behov for å
bedre informasjonsarbeidet og tydeliggjøre hva en trenerutdanning egentlig
innebærer.

0290262-14: Søknader om internasjonale arrangement i NMF’s jubileumsår 2016
Alta SSF er eneste kandidat for VM. Det blir viktig å få fram fakta som grunnlag
for at klubben kan lage et budsjett og komme over i reell planlegging.
Norge har i utgangspunkt tinget et EM i 2015, men ingen klubb peker seg ut.
Odd Georg Østbyhaug tar oppgaven å sjekke ut de finansielle vilkårene for VM
med Youthstream. Norge frasier seg EM i 2015 og stimulerer til at dette kjøres
i Sverige (Bruksvallarne) sammen med Nordisk. Om VM blir urealistisk i 2016
stimuleres Alta til å kjøre EM samme år.

0290263-14: Rekruttering til snøscootersporten
Det er et faktum at det har vært en nedgang i rekrutteringen. Det er også
utfordringer med å rekruttere på tillitsmannsplanet. Noe kan til dels skyldes
de dårlige snøforhold de siste vintrene, men enkelte klubber får det likevel til.
Seksjonsstyret vil ta rekruttering som tema på MSK og oppfordrer en eller flere
klubber som driver bra til å presentere arbeidet sitt på møtet.
Snøscooter dragracing er svært bekymret for effekten av styrets nylige
beslutning om ny lisens ordning i NMF. I den nye ordningen forsvinner
mulighetene man har hatt til delbetaling av nasjonal lisen. Grenen frykter at
dette vil medføre ett stort frafall av deltagere som vil medføre at arrangørene
ikke får tilstrekkelig antall deltagere på sine løp til at det skal være
økonomiskforsvarlig å arrangere løp. Snøscooterseksjonen ønsker å få et
unntak fra lisensbestemmelsene som kan tillate å kjøre konkurranser innenfor
dragracing på grunnlisens. Visepresident snøscooter får i oppdrag å utarbeide
et saksforslag til styret.

0290264-14: TV-dekning/omtale av snøscootersporten
Seksjonsstyret drøftet saken og konkluderte med at tradisjonell TV-produksjon
er lite realistisk pga de høye kostnadene. Seksjonen vil heller se i retning av
muligheter for enklere «streaming» fra arrangementene.

0290265-14: Innkomne forslag til MSK og Seksjonsstyremøtet
A. Forslag til MSK
Seksjonsstyret gikk gjennom forslagene. Det ble overlagt til de to
grenansvarlige å ta forslagene inn i sakslista for de respektive grenmøtene.
Forslag fra ACM om å drøfte hvorvidt NMF skal engasjere seg i vanndrag
blir overført til seksjonsårsmøtet pga sakens prinsipielle karakter .
Forslagstiller orienteres om dette.
B. Forslag til seksjonsårsmøtet
i. Fra Alta SSF: Snøscooterseksjonen skal sørge for å leve opp til NMFs
Langtidsplan:
3.5.2 Intern informasjon

Seksjonsstyrets innstilling: Seksjonsstyret er hjertens enig i forslaget.
En er fullstendig klar over at det har vært en del svikt i rutinene de siste
par årene og vil gjøre det som står i seksjonsstyrets makt for at dette
bedres.
(i) Fra Alta SSF: Motorsportkonferansen for Snøscooterseksjonen skal
avholdes innen utgangen av mai hvert år.
Seksjonsstyrets innstilling: Seksjonsstyret ser at det ligger gode
elementer i forslaget og begrunnelsen, men finner ikke, når man tar
alle elementer i betraktning, å kunne anbefale forslaget. MSK

inneholder dog mange elementer som ikke nødvendigvis er gren- eller
seksjonsrelaterte og som en mener at det er viktig at også
snøscootermiljøet deltar i. I tillegg anføres det at det formelt ikke er
noe i veien for å drøfte, og å foreslå, regelendringer i forbindelse med
arrangørkonferansen på forsommeren. Seksjonsstyret kan gjerne, på
bakgrunn av en innstilling fra arrangørkonferansen, behandle og
godkjenne regelendringer og terminlistesaker i mai / juni.
(ii) Fra ACM: Ta opp til diskusjon regelverk rundt vanncross/-drag med
snøscooter.
Seksjonsstyrets innstilling: Seksjonsstyret er enig i at temaet bør
drøftes. Aktiviteten synes å ha ganske stor utbredelse og mange NMFlisensierte førere deltar. Miljøet har også gjort forbedringer på reglene,
bl.a. på miljøsiden som var blant de tyngste argumentene da NMF
avviste å organisere dette for noen år tilbake. Seksjonsstyret anbefaler
at saken hvis den får flertall på seksjonsårsmøtet, utredes videre og
oversendes Forbundsstyret en eventuell beslutning. Saksbehandlingen
bør kartlegge omfang og utbredelse, samt hvilke konsekvenser det vil
ha å organisere dette i regi av NMF.

0290266-14: Årsberetning 2013 – 2014 og Handlingsplan 2015 – 2016
Mal, disposisjon og prinsipper rundt skriving av beretning og handlingsplan
ble gjennomgått .
Det var lagt opp til en «skrivedugnad» i etterkant av seksjonsstyremøtet.
Produktene ferdigstilles etter en epostdialog /-prosess mellom seksjonsstyrets
medlemmer og administrasjonen.

0290267-14: Orienteringssaker
- Høring om ny motorferdselslov
0290268-14: Eventuelt
A. Offentliggjøring av protokoller
Det har vært en svikt i rutinene når det gjelder offentliggjøring
seksjonsstyrets protokoller. Det ble gjort en kartlegging av hvilke
protokoller som ikke lå tilgjengelig på nettsidene.
Seksjonsstyret ønsker innført samme rutine som de øvrige seksjonsstyrene,
ved at det gis en kort frist på i inngi innsigelser etter at protokollen er sendt
styrets medlemmer og at den deretter umiddelbart legges på nett.

B. Støyreglement snøscooter
Seksjonsstyret er gjort oppmerksom på at FIM har gjort gjeldende nytt
reglement for måling av støy (§§ 78 – 79)
Seksjonsstyret er usikker på effekten av den nye målemetoden og ønsker å
avvente utviklingen internasjonalt før man eventuelt innfører metoden i
Norge

