Norges Motorsportforbund
Avdeling Norges Snøscooterforbund
Protokoll fra seksjonsstyremøte 0032-15
Tid:

Lørdag 20. juni kl. 10:00-16:45

Sted:

Thon Hotel Oslo Airport

Til stede:

Odd Georg Østbyhaug, Bente Kirkhus, Geirmund Lie, Tor Farstad og Karl
Ivar Kristensen.
Are Antonsen (referent) fra NMFs administrasjon.

Forfall:

Ann-Kristin Mastenes, Lisa Solum og Erik Coldevin.

Saker:
0320287-15: Godkjenning av protokoll 0031-15 fra møte 31. januar 2015
Protokollen er sendt medlemmene for godkjenning pr. epost.
Vedtak: Godkjenning av protokollen stadfestes.
0320288-15: Forslag til endring av Barneidrettsforskriften (2. gangs behandling)
Revidert forslag datert 15.05.2015.
Vedtak: Seksjonsstyret hadde en grundig gjennomgang av saken basert på
innspillet fra barneidrettsansvarlig Per Espen Kjellmann. Styret ønsker i
forbindelse med saken å takke Kjellmann for innsatsen.
Med bakgrunn i forslaget fra Kjellmann ønsker seksjonsstyret å innstille
overfor barneidrettsutvalget /forbundsstyret at barneidrettsforskriften
justeres slik:
 Klasse micro: Fra fylte 5 år: 130 ccm laveffekt miniscooter
 Klasse mini: Fra fylte 8 år: 200 ccm (¾-maskiner)
 Klasse barn: Fra fylte 10 år: 380 ccm (som i dag)
 Klasse ungdom: Fra det året en fyller 12 år kan en delta i konkurranse
med rangering.
Hovedargumentet er størrelse og vekt/effekt på de aktuelle maskinene.
Seksjonsstyret understreker at det må lages regler og retningslinjer for baner
tilpasset de små maskintypene. På samme måte understrekes at dette dreier
seg om aktivitet, lek og moro uten rangering og at «oppvisninger» ikke skal
være fordekte konkurranser. Det er ikke noe forbud mot konkurranse-

aktiviteter for barn, men alle skal premieres likt og det skal ikke lages
resultatlister.
0320289-15: Lisenser og rekruttering Drag snøscooter
Endre pris på nasjonal lisens og etablere en egen rekrutteringslisens for Drag.
Saken ble utsatt da forslagsstilleren hadde sykdomsforfall.
0320290-15: Motorferdsel i utmark – veien videre etter lovendringen i mai 2015
Strategi for det videre arbeidet.
Vedtak: Det settes i gang arbeid med å produsere en informasjonsbrosjyre der
saksgangen/fremgangsmåten en må følge for opprettelse av løypenett for
snøscooter i kommunene.
0320291-15: Terminliste sesongen 2016
Terminliste må legges ut på NMF-sidene og oppdateres jevnlig.
Vedtak: NMF/SAS dekker behovet for offentliggjøring av terminlister og
løpsinformasjon så framt arrangørene gjør sin jobb. En ser derfor ingen grunn
til å endre rutiner i forhold til hva IT-verktøyet legger opp til.
I tillegg er det mulig å få lagt ut en foreløpig liste i pdf-format umiddelbart
etter MSK.
Seksjonsstyret ønsker å avsette tid på neste styremøte for å få en
gjennomgang av SAS.
0320292-15: World Championship Snowcross 2016
Plan med milepæler fra Alta SSF / NMK Alta.
Vedtak: Planen med milepæler tas til etterretning, og det startes forhandlinger
med YouthStream om gjennomføring snarest.
Planlagt dato for arrangementet opprettholdes, dvs den 09.04.2016.
0320293-15: Informasjon
Arrangørkonferanse på Hell lørdag 30. mai 2015, v/Lie.
Nordic Meeting Snowmobile på Arlanda lørdag 30. mai 2015, v/Østbyhaug.
Vedtak: Informasjonen fra Lie og Østbyhaug tatt til etterretning.
0320294-15: Eventuelt
Tilleggsregler i det nye NMF-datasystemet.
Funksjonæroversikt.
Det vises til vedtak i sak 0320291-15.

