Norges Motorsportforbund
Avdeling Norges Snøscooterforbund
Protokoll fra seksjonsstyremøte 0035-16
Tid:

Søndag 11. september kl. 09:00 – 16:00

Sted:

Thon Hotel Oslo Airport

Til stede:

Odd Georg Østbyhaug (referent), Geirmund Lie, Ann-Kristin Mastenes,
Lisa Solum og Tor Farstad
Generalsekretær Roy N Wetterstad fra sak 0350314-16

Forfall:

Bente Kirkhus, Karl Ivar Kristensen og Erik Coldevin

Saker:
0350311-16: Godkjenning av protokoll 0034-16 fra seksjonsstyremøte 0034-16
Protokollen var utsendt på epost uten at det var innkommet innvendinger.
Vedtak: Protokoll fra seksjonsstyremøte 0034-16 den 28. januar bekreftes
godkjent gjennom epostbehandling.

0350312-16: Økonomi- og administrasjonssaker
Regnskapsrapporter for seksjon og grener pr. 31.08.2016 ble gjennomgått.
I rapport for SNX var det overføringer til internasjonale mesterskap og
toppidrett som grenleder ikke hadde kjennskap til.
Vedtak: Regnskapsrapportene tas til etterretning. Grenlederne tar kontakt
med økonomisjef for eventuelle spørsmål og gjennomgang.

0350313-16: NM Snowcross 2016 Setesdal
Utredning fra forbundsadvokaten tas til etterretning.
Vedtak: Seksjonsstyret skal sørge for at arrangørmanual for MX/SNX blir
revidert, eventuelt laget på ny.
Sjekkliste «fra søknad til etterarbeid» lages for NM i snøscootergrenene.

0350314-16: NM Drag 2016
Det ble ikke arrangert NM Drag i 2016 grunnet mangel på snø, og dermed ble
det heller ikke utdelt kongepokal.
Det må vurderes å ta opp med NIF om vi kan få en ny ordning med jury for å
kåre kongepokalvinnere, slik modellen for friidrett er.
Vedtak: Grenleder går ut til utvalgte klubber for å forsøke å få en klubb til å
arrangere NM Drag innen 31.12.2016, slik at HMK pokal kan deles ut også i år.

0350315-16: Reglementsendringer Snowcross og Drag
Forslag fra seksjonsleder: Regjerende Norgesmester i snowcross klasse Pro
Open er den eneste som har rett til å benytte startnummer 1 i Norge. Alle
andre nummer tildeles andre førere i stigende nummerordning, eller hvis et
spesielt startnummer ønskes «kjøpt». Startnummer 1 skal ha hvit bakgrunn og
sorte tall.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

0350316-16: Klasser og definisjoner Hillclimb / Bakkecross (ny behandling)
I årets sesong ble arrangementet i Mo i Rana definert som klubbløp, mens
andre steder har de fulgt veitrafikkloven (krav om registrerte snøscootere).
Forslag fra grenleder snowcross: Gjennomgang av regler, lisenser, klasser etc.
for å klargjøre hva som gjelder for arrangement. Lage forslag til reglement
som legges fram for og diskuteres med representanter for sporten i etterkant.
Vedtak: Ørjan Digre (Alta SSF) som på MSK 2015 fikk mandat til å lage forslag,
må se på det eksisterende reglementet og være konkret med hva som ønskes
endret. Det må samtidig undersøkes hva lisenskravet vil være for kjøring
«single/double/quattro».

0350317-16: Snowcross rekrutteringsprosjekt
Forslag fra grenleder snowcross: Lage handlingsplan for å stimulere klubber og
utøvere til å rekruttere til sporten. Etablere arbeidsgruppe for rekruttering.
Vedtak: Oppstart rekrutteringsprosjekt snowcross godkjennes enstemmig.

0350318-16: Fremtidige NM Snowcross
Forslag fra grenleder snowcross: Skjerpe kravene til arrangerende klubbers
kompetanse for å gjennomføre NM-arrangement. Vurdere kravene til antall
startende for å få NM- og NC-status.
Vedtak: Se sak 0350313-16.

0350319-16: X-Games
X-Games Norge er interessert i at snøscooter blir en del av arrangementet. I
første omgang er det snakk om Freestyle Snøscooter (FSX).
Vedtak: Noen i det norske FSX-miljøet kontaktes for å være NMFs ekspert.

0350320-16: Nordisk Møte i Helsinki 8. og 9. oktober
Invitasjon til møtet er kommet til seksjonsleder, og det er naturlig at grenene
deltar på møtet.
Vedtak: Grenleder Drag undersøker om møtedeltakelse fra Svemo og SML.
Seksjonsleder sender info om møtet til Geirmund Lie, Ann-Kristin Masternes og
Erik Coldevin.

0350321-16: Forberedelser til seksjonsårsmøtet
Malene som skal benyttes til seksjonsårsmøtet må snarest sendes ut.
Vedtak: Grenlederne og seksjonsleder har forberedende møte på Gardermoen
søndag 9. oktober.

0350322-16: Snøscooter og vannsport
Sak om å utrede vanndrag / vanncross med snøscooter mht. å ta dette inn
som en gren i NMF var oppe på seksjonsstyremøte 17. oktober 2014 og på
seksjonsårsmøtet 2014. Dette skulle utredes og oversendes forbundsstyret for
behandling. Dette er ikke gjort, muligens fordi det ikke ble avklart hvilken gren
dette skal tilhøre.
Det må utarbeides en konsekvensutredning, forslag til reglement osv. Det må
undersøkes hvordan sporten er organisert ellers i Norden.
Det har også kommet signaler fra de fremste utøverne i miljøet at de ikke
ønsker at NMF skal blande seg inn i denne sporten.
Vedtak: Miljøet i Nordreisa og Tana kontaktes for en avklaring om det er
ønskelig å være tilknyttet NMF.

0350323-16: Eventuelt
a) Innkjøp av ny vekt i Drag, med en kostnad ca. 1000$ - 1500$ + mva + frakt.
b) Innkjøp av nytt kamera for «motorinspeksjon» Drag. Kostnad ca. kr. 5000.

