Seksjonsstyremøte Snøscooter
Møtedato:

Møtenr:

06.03.2018

0041-18

Sted og tid:

Telefonmøte
Tirsdag 6. mars kl 19:00 

Møtedeltagere

☒
☒
☒
☒
☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐

Til
stede
☒
☒
☒
☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Are Antonsen, fungerende generalsekretær

☒

☒

☐

☐

Line Karlsen, visepresident snøscooter
Tor Farstad, vara visepresident snøscooter

☒
☐

☒
☐

☐
☐

☐
☐

Innkalt
Medlemmer:

Odd Georg Østbyhaug, leder
Klemet Erland Hætta, nestleder
Geirmund Lie, grenleder snøscootercross
Ann-Kristin Masternes, grenleder snøscooterdrag
Nina Lunden, grenleder Snøfor
Marte Lunden, ungdomsrepresentant

Varamedlemmer:

Bård Sjøgren, vara snøscootercross
Torfinn Johansen, vara snøscooterdrag
Anni Rauna Triumf, vara Snøfor
Mathias Hagadokken, vara ungdomsrepresentant

Administrasjonen:
Gjester:

Forfall
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐

Ikke
møtt
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Konstituering av møtet
0410377-18

Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent. Seksjonsstyret uttrykte ønske om en oppdatert
møteplan framover

0410378-18

Godkjenning av protokoll 0040-17 fra 06.11.2017
Protokollen ble godkjent

Saker til informasjon, drøfting og behandling
0410379-18

Økonomi og budsjett

0410380-18

Tilskudd til rekrutteringstiltak

0410381-18

Gjennomgang og oppdatering SR

0410382-18

Arrangørkonferanse 2018

0410383-18

Fremtidige NM Snowcross

0410384-18

Rekrutteringsmidler 2018

0410385-18

Toppidrettsmidler MA 2018

0410386-18

Bakkeløp og lavterskel arrangementer (3)

0410387-18

Støtte til arrangement Straight SnoX

0410388-18

Orientering fra grenene

0410389-18

Eventuelt
a.
b.
c.
d.

European water cross cup (nilas og Blien)
EM / VM
FUN-lisens
Bekymring. Seksjonsstyret vil uttrykke en strek bekymring over den situasjonen som
råder og har rådet ved forbundskontoret etter valget av ny president. En ser at
situasjonen blir en belastning for hele organisasjonen som i neste omgang går ut over
idretten og den løpende aktiviteten.

Seksjonstyresak 0410379-18
Møtedato:

06.03.2018
Saksnummer:

0410379-18

Sakstittel:

Økonomi og budsjett
Saksbehandler:

Odd Georg Østbyhaug

Bakgrunn for saken:
Normalt sett burde tildeling til seksjonene blitt gjort på november, og budsjett med tiltaksplan i seksjon
og grener vært ferdig behandlet i løpet av desember.
Informasjon og fakta:
I styremøte på januar (sak 01409-18) gjorde Forbundsstyret etter påtrykk fra seksjonslederne følgende
vedtak: «Seksjonene tildeles samme beløp som 2017. Øvrige deler av budsjettet utsettes».
Dette betyr at Seksjon Snøscooter har fått tildelt kr. 668 107 som et samlet budsjett for 2018.
Fordelingen i 2017 var: Seksjonsstyret kr. 158 107, Snowcross kr. 340 000 + Bakke kr. 30 000, Drag
kr. 90 000 og Snøfor kr. 50 000.
Vurdering:
Resultatrapport for 2017 (utskrift 23.02.2018) viser et forbruk i Seksjonsstyret på kr. 63 067, for
Snowcross kr. 141 960, Bakke kr. 0, Drag kr. 37 361 og Snøfor kr. 30 085. Dette er tall som må sees
på som svært usikre da økonomisjefen har vært sykemeldt i siste del av 2017, og har dessuten sagt
opp sin stilling.
Selv om tallene er usikre, er det nok sikkert at seksjonen samlet har et relativt stort mindreforbruk for
året 2017. For Seksjonsstyret skal det reelle forbruket være ca. kr. 140 000. Grenlederne skal ha ført
skyggeregnskap, og kan således kontrollere sine tall mot resultatrapporten.
Aktiviteten i Bakke, Drag og Snøfor har vært svært lav i 2017, og Snowcross sliter også med å få
gjennomført løp (spesielt i nord) og ønskede rekrutteringstiltak.
Konklusjon:
Det skal tildeles og budsjetteres realistisk, og så lenge ingen grenansvarlig har synliggjort et vesentlig
større behov enn forbruket for 2017, så må det avsettes en «buffer» i Seksjonsstyret for prosjekter
som det skulle være behov for gjennom budsjettåret.
Administrasjonens forslag til vedtak:
Tildelt budsjett på kr. 668 107 fordeles slik: Seksjonsstyret kr. 300 107, Snowcross kr. 260 000 +
Bakke kr. 20 000, Drag kr. 60 000 og Snøfor kr. 28 000.
Seksjon og grener lager tiltaksplan med budsjett for 2018. Frist for behandling / godkjenning i
seksjonsstyret settes til uke 14.
Fra møtebehandlingen:

Vedtak:
Tildelt budsjett på kr. 668 107 fordeles slik: Seksjonsstyret kr. 300 107, Snowcross kr. 260 000 +
Bakke kr. 20 000, Drag kr. 60 000 og Snøfor kr. 28 000.
Seksjon og grener lager tiltaksplan med budsjett for 2018. Frist for behandling / godkjenning i
seksjonsstyret settes til uke 14.
Vedlegg i saken:
Trykte vedlegg:
Linkede vedlegg:

Seksjonstyresak 0410380-18
Møtedato:

06.03.2018
Saksnummer:

0410380-18

Sakstittel:

Tilskudd til rekrutteringstiltak
Saksbehandler:

Odd Georg Østbyhaug

Bakgrunn for saken:
Seksjonen har i mange år informert (blant annet årlig på MSK) at det finnes midler tilgjengelig å søke
på for klubbtiltak innen trening / instruksjon / rekruttering.
Det eneste som krevdes av klubbene har vært en skriftlig søknad med beskrivelse av opplegget /
prosjektet, og at det var med et oppsatt budsjett.
Pengene skulle utbetales mot innsendte kvitteringer.
Informasjon og fakta:
Grenansvarlig Snowcross ønsket i epost den 20. desember 2017 å tildele midler til rekrutteringstiltak til
4 prosjekter.
Noe epost-diskusjon gjorde at grenleder av tidsnød valgte å oppgi forsøket på å få disse midlene
utbetalt på budsjettet for 2017.
Vurdering:
Grenen Snowcross har eget rekrutteringsutvalg, der noen av medlemmene er aktive med å komme
med forslag til rekruttering til sporten. Selv om det er noen av disse medlemmene som står bak
søknadene, må seksjonen være positiv til økonomisk støtte til sårt trengt rekruttering.
Konklusjon:
Grenansvarlig Snowcross har foreslått en lik fordeling av tilskudd til rekrutteringstiltakene i
Hammerfest, Hattfjelldal, Valdres og Vauldalen.
Administrasjonens forslag til vedtak:
Seksjonsstyret støtter grenens forslag i epost den 20. desember 2017, med å tildele et likt tilskudd på
inntil kr. 8 000 til hvert av rekrutteringsprosjektene Hammerfest, Hattfjelldal, Valdres og Vauldalen.
Tilskuddene utbetales mot innsendte kvitteringer.
Fra møtebehandlingen:
Vedtak:
Seksjonsstyret støtter grenens forslag i epost den 20. desember 2017, med å tildele et likt tilskudd på
inntil kr. 8 000 til hvert av rekrutteringsprosjektene Hammerfest, Hattfjelldal, Valdres og Vauldalen.
Tilskuddene utbetales mot innsendte kvitteringer.
Vedlegg i saken:
Trykte vedlegg:
Linkede vedlegg:

:

Seksjonstyresak 0410381-18
Møtedato:

06.03.2018
Saksnummer:

0410381-18

Sakstittel:

Gjennomgang og oppdatering SR
Saksbehandler:

Odd Georg Østbyhaug

Bakgrunn for saken:
Det vises til sak 0400370-17 i seksjonsmøtet den 6. november 2017.
Informasjon og fakta:
Erik Coldevin har sagt seg villig til å gjøre en «dugnad» for SR Snøscooter.
Vurdering:
SR pkt. 3.3.12 Start endres slik at det tillates start på 2 rekker. 10 stk står i første rekke og 6 stk står i
andre rekke. Det skal være 7 meter mellom startlinjene.
SR pkt. 3.6.28 Ryggnummer fylles inn RAL Pantone 811C der det står XXX.
For barneklassene justeres og opprettes klassene Mikro Stock 130 og Mini Stock 200.
SR pkt. 6.8.20.4 Motor og pkt. 6.8.20.5 Turbo oppdateres slik at det tillates å benytte originale
serieproduserte 4-takts turbo snøscootere i klassen Pro Mod.
Etablere en bracket klasse Snow ET for dragracing snøscooter, som kan konkurrere sammen med
dragracing motorsykler i klasse Street ET.
Konklusjon:
I tillegg til de konkrete endringene / oppdateringene er det noen andre punkter som også må justeres,
som en følge av dette, eller rene grammatiske justeringer.
Administrasjonens forslag til vedtak:
SR Snøscooter oppdateres og publiseres snarest.
Fra møtebehandlingen:
Vedtak:
SR Snøscooter oppdateres og publiseres snarest.
Vedlegg i saken:
Trykte vedlegg:
Linkede vedlegg:

Seksjonstyresak 0410382-18
Møtedato:

06.03.2018
Saksnummer:

0410382-18

Sakstittel:

Arrangørkonferanse 2018
Saksbehandler:

Odd Georg Østbyhaug

Bakgrunn for saken:
En arrangørkonferanse skal ha fokus på hvordan klubbene skal kunne gjennomføre sine arrangement
bedre og mere attraktive.
Informasjon og fakta:
I den situasjon snøscootersporten i Norge nå befinner seg, med stadig synkende antall utøvere, er det
nødvendig å samle hele «snøscooter-Norge» for å bli enige om en tiltaksplan.
Dette er en videreføring av sak 0400376-17 pkt. D.
Vurdering:
Arrangørkonferansen for 2018 vil være svært viktig for det videre arbeidet med rekruttering av utøvere
til grenene Snowcross, Drag og Bakke.
Konklusjon:
I tillegg til alle klubber med snøscooteraktivitet inviteres hele Seksjonsstyret med varamedlemmer,
rekrutteringsutvalget Snowcross og landslagsleder / -trener til Arrangørkonferanse med stort fokus på
workshop rekruttering.
Administrasjonens forslag til vedtak:
Arrangørkonferanse med workshop rekruttering arrangeres på Gardermoen 26.-27. mai 2018.
Fra møtebehandlingen:
Enighet om konseptet. Drøftet stedsvalg
Vedtak:
Arrangørkonferanse med workshop rekruttering arrangeres på Gardermoen eller i Tromsø 26.-27. mai
eller 2. og 3. juni 2018. Seksjonen dekker flyreise og hotellovernatting for 1 person fra hver klubb.
Vedlegg i saken:
Trykte vedlegg:
Linkede vedlegg:

Seksjonstyresak 0410383-18
Møtedato:

06.03.2018

Sakstittel:

Fremtidige NM Snowcross

Saksnummer:

Saksbehandler:

0410383-18

Geirmund Lie

Bakgrunn for saken:
Det har vært synkende deltakelse på NM de siste årene.
Hva gjør vi med NM 2019?
Informasjon og fakta
Antall deltakere for å få NM status er t.o.m 2018 satt til: Women 6, de øvrige NM og NC klasser 10.
Dette har ført til at NM Alta 2017 ble avlyst, NM Karasjok fikk ikke kåret norgesmester i alle klasser og
heller ikke delt ut kongepokalen som krever 15 deltakere. Det ser heller ikke ut som kommende helgs
NM Valdres vil få NM status i alle klasser.
Vurdering:
Det er kommet en søknad om NM 2019, fra Hylestad SSK, men arrangementet er ennå ikke tildelt.
Slik utviklingen har vært de siste årene mener jeg vi kanskje må tenke nytt hva angår fremtidige NM.
Jeg har kommet fram til tre alternativ:
1. Fortsette som i dag og håpe på økt rekruttering.
2. Ikke ha minimum antall, men kåre norgesmester uansett.
3. Avholde «kvalrunder» i nord og sør og finale på et «pubikumsvennlig» sted.
Konklusjon:
Vi må først og fremst bestemme hva vi gjør med NM 2019, så arrrangerende klubb kommer i gang
med forberedelser til arrangementet.
Videre må vi bestemme hvordan vi ønsker fremtidige NM.
Administrasjonens forslag til vedtak:
Fra møtebehandlingen:
NM 2019 er tidligere bestemt lagt til Hylestad
Det ble fremmet ønske om at NM-status kan tildeles uavhengig av deltagerantall. Det er en trend at
man ikke melder seg på løpet før man sikkert vet om det blir status eller ikke.
Vedtak:
Seksjonsstyret vil fremme forslag til Forbundsstyret om at NM-status kan tildeles ned til 6 deltagere.
Vedlegg i saken:
ingen

Seksjonstyresak 0410384-18
Møtedato:

06.03.2018

Sakstittel:

Rekrutteringsmidler 2018

Saksnummer:

Saksbehandler:

0410384-18

Geirmund Lie

Bakgrunn for saken:
Det ble på MSK 2017 bestemt at i og med at det var en del penger igjen på tildelingen for 2017, så
skulle grenen oppfordre til å søke på midler til rekrutteringstiltak som kunne gjennomføres på 2017.
Informasjon og fakta:
Det kom inn fem søknader om støtte, men pga. knapp tid fra administrasjonen for å kunne
gjennomføre utbetalinger før jul lot dette seg ikke gjennomføre før jul.
Penger kan jo heller ikke utbetales før tiltaket er gjennomført.
Søkerne ble informert om dette, og informert om at innsendte søknader blir stående som søknad på
midler fra 2018 budsjettet.
Vurdering:
Tiltak for økt rekruttering er det viktigste vi kan støtte opp om i grenen snowcross pr. nå. Det er derfor
viktig at de som ønsker å gjennomføre tiltak føler at de blir tatt på alvor og at vi støtter opp det vi kan
når et godt opplegg presenteres.
Fire av søknadene vi fikk inn gjelder tiltak som går mest på klubbtiltak. Søknaden fra Dan Vidar
Rasmus, leder i Region Nord er søknad om støtte til tiltak for hele regionen, og bør støttes via
regionstildeling.
Konklusjon:
Mitt forslag er at vi informerer søkerne om en rammesum som det er mulighet for å oppnå i støtte
basert på dokumenterte utlegg.
Hvordan vi kan overføre midler til tiltak i regi av regioner blir vel kanskje også etter dokumenterte
utlegg? Eller er det mulig å overføre en fast sum til regionene?
Administrasjonens forslag til vedtak:
Fra møtebehandlingen:
Vedtak
Seksjonen fortsetter praksis fra tidligere år. Det avsettes en budsjettsum det kan søkes på.
Søknadene fra 2017 overføres til behandling sammen med søknader for 2018.
Vedlegg i saken:
Ingen

Seksjonstyresak 0410385-18
Møtedato:

06.03.2018

Sakstittel:

Toppidrettsmidler MA 2018

Saksnummer:

Saksbehandler:

0410385-18

Geirmund Lie

Bakgrunn for saken:
Landslaget i Snowcross får midler fra overføringer fra grenbudsjettet til MA.
Informasjon og fakta:
For sesongene 2016 og 2017 fikk MA overført kr. 85000,- fra grenen Snowcross sin tildeling.
Vurdering:
Mitt forslag er at kr. 85000,- overføres MA for sesongen 2018 til drift av landslaget.
Konklusjon:
Forslaget behandles i seksjonsstyret.
Handlingsplan for landslaget 2018 vedlegges.
Administrasjonens forslag til vedtak:
Fra møtebehandlingen:
Vedtak:
85000,- overføres MA for sesongen 2018 til drift av landslaget.
Vedlegg i saken:
Ingen

Seksjonstyresak 0410386-18
Møtedato:

06.03.2018
Saksnummer:

0410386-18

Sakstittel:

Bakkeløp og lavterskel arrangementer (3)
Saksbehandler:

Odd Georg Østbyhaug

Bakgrunn for saken:
Sak 0380351-17 fra styremøtet den 15. mai 2017.
Sak 0390362-17 fra styremøtet den12. august 2017.
Informasjon og fakta:
Ørjan Digre (Alta SSF) fikk mandat til å lage nytt (justere eksisterende) reglement på MSK 2015.
Budsjett på kr. 30 000 for 2017 ble tildelt «bakke» på Seksjonsårsmøtet den 13. november 2016.
Opprettelse av arbeidsgruppe med 3 medlemmer geografisk fordelt ble godkjent 9. desember 2016.
Klemet Erland Hætta fikk tildelt ansvar for kontakt / oppfølging av gruppen den 15. mai 2017.
Seksjon Snøscooter gjorde høringssvar på F-sak 01320-17 og F-sak 01339-17 vedrørende Lukkede
arrangement – klubbløp – publikum i møte den 6. november 2017. Forbundsstyret gjorde vedtak i sitt
møte den 6. februar, der det ble bestemt at det skulle settes ned et utvalg bestående av en
representant fra FS, en representant fra seksjonsstyret MC og en representant fra seksjonsstyret SS
som fikk i oppgave å utrede spørsmålet om enklere arrangementsformer jfr IPD innen utgangen av
september 2018.
Vurdering:
Arbeidet med nytt reglement for bakke har gått svært langsomt. Det burde ikke være særlig vanskelig
å gå igjennom det eksisterende norske reglementet, samt også det gjeldende svenske reglementet,
for å gjøre en justering i Spesialreglementer for snøscooter kapittel 4 SR Bakkeløp.
Konklusjon:
Arbeidet med revisjon av SR Bakkeløp må intensiveres.
Administrasjonens forslag til vedtak:
Det settes en frist til 25. mai 2018 med å revidere SR Bakkeløp. Hvis ikke dette gjøres må de 3
medlemmene i oppnevnt arbeidsgruppe Bakke fritas fra arbeidet, og gruppen legges ned.
Fra møtebehandlingen:
Vedtak:
Det settes en frist til 25. mai 2018 med å revidere SR Bakkeløp. Hvis ikke dette gjøres må de 3
medlemmene i oppnevnt arbeidsgruppe Bakke fritas fra arbeidet, og gruppen legges ned.
Medlem til prosjektgruppe enklere løp utpekes på neste styremøte (i uke 15).
Vedlegg i saken:
Ingen

Seksjonstyresak 0410387-18
Møtedato:

07.03.2018
Saksnummer:

0410387-18

Sakstittel:

Støtte til arrangement Straight SnoX
Saksbehandler:

Odd Georg Østbyhaug

Bakgrunn for saken:
Leder Aslak Boldermo i Hemnes MSK er en av personene som har tatt initiativ til å arrangere det de
kaller «verdens første Straight SnoX». Han har vært i kontakt med seksjonsleder og grenleder
Snowcross for å undersøke om regelverk og muligheten for å gjennomføre Straight SnoX i forhold til
oppsatt terminliste.
Informasjon og fakta:
Bleikvassli Vinter Festival går av stabelen for andre gang, med forskjellige typer arrangement i
perioden fra 7. til 15. april. Hele fjellbygda Bleikvasslia tas i bruk, og mange lag og foreninger stiller
opp for å gi de besøkende spennende festivaldager.
I fjor gikk festivalen på en kjempesmell da de arrangerte Hill Climb snøscooter. Det ble for lite mat og
for lite servitører i mat-teltet, da de hadde beregnet mat, lyd og parkering til om lag 250 besøkende, og
var slettes ikke forberedt at ca. 1200 kom til snøscooterarrangementet.
Straight SnoX er en blandingsform av cross og drag, da to og to kjører i delte baner rett frem på en
bane med forskjellige typer/størrelser av snowcross-hopp.
Løpet er satt opp i terminlista søndag 8. april 2018, og Fatstone TV på Canal Digital synes dette er så
spennende at de ønsker å komme til Bleikvasslia for å lage reportasjer og sende dette live på deres
kanal.
Vinterfestivalen ønsker svar på sin henvendelse inne 20. mars.
Vurdering:
Totalsum for live-sendingene er fremforhandlet til å koste kr. 35 000. Arrangøren er ute i markedet for
å skaffe sponsorer til å dekke deler av denne kostnaden.
En direktesending der profileringsmuligheten som «Sendingen er sponset av Norges
Motorsportforbund avdeling Norges Snøscooterforbund» er positivt for snøscootersporten, og et
snøscooter-arrangement som har et slikt publikumspotensiale er sjelden kost i Norge.
Konklusjon:
Seksjon Snøscooter og grenen Snowcross bør kunne budsjettere med å støtte denne nye
arrangementsformen.
Utøverer som ønsker å prøver denne formen for konkurranse, kan også være potensielle utøvere for
snowcross.
Administrasjonens forslag til vedtak:
Det foreslås ikke størrelse på beløpet til å støtte Straight SnoX.

Fra møtebehandlingen:
Vedtak:
Seksjonen støtter produksjonen med 5 000,-. Det forutsettes at det legges inn «produksjonen er
støttet av NMF (logo)»
Vedlegg i saken:
Ingen

Seksjonstyresak 0410388-18
Møtedato:

06.03.2018
Saksnummer:

0410388-18

Sakstittel:

Orientering fra grenene
Saksbehandler:

Odd Georg Østbyhaug

Bakgrunn for saken:
Det er varierende informasjon om drift og planer som flyter fra grenene til seksjonens medlemmer.
Informasjon og fakta:
Grenlederne må informere seksjonens medlemmer om tanker vedrørende tiltak / planer for 2018.
Vurdering:

Konklusjon:
Med den lave aktiviteten som var i grenene (spesielt Drag, Snøfor og Bakke) i 2017, så forventes det
at det er tenkt å gjøre noen «grep» for å snu denne trenden, allerede i 2018.
Administrasjonens forslag til vedtak:

Fra møtebehandlingen:
Generelt lite aktivitet, noe SNX, men lite deltagelse. SND innen aktivitet, ingen løp (kostnader). Snøfor
lite aktivitet, men et lite samarbeid med touringklubbenes egen organisasjon (SKFR).
Vedtak:
Orienteringene tas til etterretning.
Vedlegg i saken:
Ingen

