Norges Motorsportforbund
Avdeling Norges Snøscooterforbund
Protokoll fra seksjonsstyremøte 0036-16
Tid:

Fredag 11. november kl. 21:00 – 22:45

Sted:

Thon Hotel Oslo Airport

Tilstede:

Odd Georg Østbyhaug (referent), Bente Kirkhus, Geirmund Lie, Ann-Kristin
Masternes, Karl Ivar Kristensen, Lisa Solum, Erik Coldevin, Ann Lund (vara
Sowcross), Torfinn Johansen (vara Drag)

Saker:
0360324-16: Godkjenning av protokoll 0035-16 fra møte 11. september 2016
Vedtak: Protokoll 0035-16 er godkjent.

0360325-16: Innkomne saker til grenmøte Drag på MSK 2016
Grenleder Drag, regelendringsforslag SR Snøscooter
 Nye paragrafer § 6.8.20.4 og § 6.8.20.5
Forslaget gjelder Drag Asfalt, og er utprøvd/testet inneværende sesong.
Vedtak: Forslaget gjennomgått, seksjonsstyret er positiv.

0360326-16: Innkomne saker til grenmøte Snowcross på MSK 2016
Alta SSF, regelendringsforslag SR Snøscooter:
 § 4.2.8 Bytte av utøver og snøscooter
Seksjonsstyret ønsker signaler fra grenmøtet på MSK i denne saken.
Alta SSF, regelendringsforslag SR Snøscooter:
 https://idrettskontor.nif.no/mysites/personal/nif_areant/Documents§
7.1.5 Minimum deltakerantall
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget. Forslaget kan eventuelt oversendes
sportsavdelingen og forbundsstyret for vurdering.
Alta SSF, regelendringsforslag SR Snøscooter:
 § 3.2.2 Klasser

Seksjonsstyret er negativ til at paragrafer i SR erstattes med en henvisning til
BIF. Saken må sees i sammenheng med arbeidet i rekrutteringsgruppa.
Alta SSF, regelendringsforslag SR Snøscooter:
 § 3.2.2.3.2 Belte
Saken er jevnlig tatt opp med Svemo og SML. Seksjonsstyret ser det som
viktigst at det er likt reglement i Norden. Det kan foreslås å sette ned en
arbeidsgruppe for å ta opp saken på nytt med Svemo og SML.
Alta SSF, annet forslag:
 Grenleder pålegges (eller oppfordres innstendig) til å danne et
arbeidsutvalg med bredest mulig forankring i Snowcross og
Bakkegrenen.
Vedtak: Grenlederne har alltid hatt mulighet til å foreslå oppretting av
arbeidsutvalg innen sine grener. Forslaget sees på som mistillit til grenleder.
Alta SSF, annet forslag:
 Fra 2017 gis en klasse i Bakkecross status som Norgesmesterskap.
NM er ikke rekrutteringstiltak. Når grenen er stor nok, vil et NM være naturlig.
Arctic Circle Motorsportklubb, annet forslag:
 Innføring av funrace/rekrutteringslisens.
Forutsetter at dette gjelder bakkedrag/bakkecross. Kan samme lisensordning
som dragrace være mulig? Lisenser er en sak for F-styret og F-tinget.
Karasjok Motorklubb, annet forslag:
 Gren for Snøscooter tar inn Watercross som et eget kapittel i SR.
Kapittelet utarbeides og legges inn i SR av seksjonsstyret eller
arbeidsgruppe innen neste sesong (sommer 2017).
Etter “elva-kjøringssaken” i Karasjok/Tana kom Fylkesmannen i Finnmark med
krav om at all trening/løp skulle foregå gjennom en klubb tilhørende i NMF.
Seksjonsstyret stiller spørsmål om hele miljøet ønsker tilknytning til NMF.

Vedtak: Alle forslagene gjennomgått og diskutert. Grenleder Snowcross tar
med seg signalene fra seksjonsstyret til grenmøtet.

0360327-16: Eventuelt
a) Neste seksjonsstyremøte avholdes søndag 13. november, hvis det er saker
fra grenmøtene som må behandles, og det er tid til det.
Det vil uansett bli holdt et seksjonsmøte med alle varamedlemmer tilstede
i løpet av desember måned.

