NORGES MOTORSPORTFORBUND
Seksjonsstyre Snøscooter

Norges Motorsportforbund
Avdeling Norges Snøscooterforbund
Protokoll fra seksjonsstyremøte 0039-17
Tid:

Lørdag 12. august 2017 kl. 09:00 – 18:00

Sted:

Thon Hotel Oslo Airport på Gardermoen

Til stede:

Odd Georg Østbyhaug
Klemet Erland Hætta
Geirmund Lie
Ann Kristin Masternes
Nina Lunden
Marte Lunden (via Skype) første halvdel av møtet

Forfall:

Bård Sjøgren
Torfinn Johansen
Anni Rauna Triumf
Mathias Hagadokken

Observatører:

Stig Hagadokken
Tor Farstad
Line Karlsen

Fra administrasjonen:

Generalsekretær Roy N Wetterstad
Prosjektleder Kjell Amundsen
Are Antonsen (møtesekretær)

Saker:
0390357-17: Godkjenning av protokoll 0038-17 fra møte 15. mai 2017
Protokollen ble sendt ut til styremedlemmene 16. mai og det kom ingen prinsipielle merknader.
Den er publisert på nett.
Vedtak: Protokoll 0038-17 anses godkjent gjennom epostbehandling
0390358-17: Arrangør av NM Snowcross desember 2017
Det er 3 klubber som har søkt arrangementet; Hattfjelldal SSF, Karasjok MK og Tydal MK. Grenen
innstiller Karasjok MK som NM-arrangør 15.-17. desember.
Nina Lunden erklærte seg inhabil i saken da hun sitter i styret til en av søkerklubbene.
Seksjonsstyret benyttet anledningen til også å drøfte generelt problematikken rundt lav
deltagelse i løp generelt og i NM spesielt. Dette ønsker seksjonsstyret å komme tilbake til.
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Vedtak: Karasjok MK tildeles NM i snowcross 2017. Dato settes til helgen 15. til 17. desember.
Klubben følges opp i forberedelsesfasen. Teknisk kontrollant er Are Welve, juryleder er Odd
Georg Østbyhaug og NMF jurymedlem blir Ann-Kristin Masternes.

0390359-17: Strategiprosess NMF 2017
Seksjonens «behandling» forutsatte at styrets medlemmer/varamedlemmer hadde gått
igjennom utsendt underlag på 14 tema og 65 spørsmål.
Seksjonsstyret hadde en lang meningsutveksling rundt de fleste av de 14 temaene. Det er laget
en egen oppsummering av snøscooterseksjonens innspill til punktene.
Saken / punktet dreier seg om et tema som er i prosess og det gjøres ikke noe vedtak i saken.

0390360-17: Watercross
Dette er en sak som har vært på agendaen flere ganger, sist på MSK 2016. FIM Europa synes nå å
ville akseptere watercross som en gren. Dette er en ny faktor i saken.
Det var vedlagt underlagsdokumenter til innkallingen.
Vedtak: NMF følger opp utviklingen i FIM Europa og sørger for å ta opp igjen vedtaket i sak
0350322-16: Snøscooter og vannsport, i møte 0035-16 den 11. september 2016. Dette vedtaket
legger opp til å avklare med aktuelle arrangørklubber hvorvidt det virkelig er ønskelig å ta denne
aktiviteten inn i NMF.
Eventuelle lisenser for deltagelse i FIM Europe approberte løp kan uavhengig av overnevnte
utstedes til innehavere av internasjonal lisens for snowcross.

0390361-17: Landslag & Team Norway (2)
Oppfølging av sak 0380350-17 i styremøte den 15. mai. Vedlagt innkallingen forelå 2 rapporter
fra landslagsledelsen.
Vedtak: Snøscooterseksjonen ønsker å videreføre elitearbeidet i forhold til våre beste utøvere og
har tillit til at dette løses best gjennom Motorsportakademiet. Det overføres midler i samme
størrelsesorden som tidligere. Seksjonen og grenen ønsker imidlertid å stille langt sterkere krav til
planlegging og struktur i arbeidet. Det forventes som eksempel at årsplaner for 2018 kan legges
fram til høstens budsjettarbeid. En ønsker også en dialog om modellen for landslagsarbeidet,
eventuelt om en regionalisering kunne være mer hensiktsmessig.

0390362-17: Bakkeløp og lavterskel arrangementer (2)
Oppfølging av sak 0380351-17 i styremøte den 15. mai.
Klemet Erland Hætta rapporterte fra samtale med Ørjan Digre som tidligere er gitt i oppgave å
utrede spørsmålet om bakkeløp. Digre har meldt at han fortsatt er interessert i å «ta et tak» for
bakkeløp.
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Vedtak: Ørjan Digre oppfordres til å fortsette arbeidet og å komme med konkret forslag til
reglement, gjerne basert på det svenske. Etablering av egen gren vurderes løpende.

0390363-17: Snøfor
Det ble drøftet en plan for aktivitet og eventuelt samarbeid med Snøscooterklubbenes Fellesråd.
Det forelå en epost fra Forbundspresidenten som stiller spørsmål rundt et eventuelt samarbeid
med Snøscooterklubbenes Fellesråd.
Nina Lunden orienterte om samtaler hun har hatt med SKFR.
Forslag til vedtak: Grenansvarlig og medlem for Snøfor tar Presidentens innspill til etterretning
og vurderer om det er hensiktsmessig med et sterkere, eventuelt mer formalisert samarbeid med
Snøscooterklubbenes Fellesråd, samtidig som Snøfor sin rolle som egen organisasjon avklares.
Saken tas opp igjen på et senere tidspunkt, eventuelt på MSK 2017.

0390364-17: Rekrutteringsutvalget
Oppfølging av sak 0380356-17 i styremøte den 15. mai.
Det var planlagt møte parallelt med styremøtet, men alle bortsett fra Stig Hagadokken var
forhindret denne gangen. Det har ikke vært stor aktivitet i gruppen, men en har konstatert at det
er behov for å komme ut i klubbene. Det kom mange innspill i saken under strategiprosessen.
Vedtak: Utvalget fortsetter og helst intensiverer arbeidet.
Klassen 11 – 13 utvides til 11 – 14 for å gi «overlapp» til neste klasse. Geirmund Lie avklarer om
de etablerte medlemmene fortsatt vil delta i arbeidet.

0390365-17: Orienteringssaker
a) NIF Medisinsk beredskap
b) Nordic Snowmobile Meeting
c) Møteplan Seksjon Snøscooter høst 2017
d) Instruks for seksjonsstyret

0390366-17: Eventuelt
a) Økonomi og regelendringer må være tema på neste styremøte.
b) Oppdateringsseminarer må avholdes i høst/vinter. Alle lisenser går ut 31.12.2017.
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