Seksjonsstyremøte Snøscooter
Sted og tid:
Møtedato:

Møtenr:

19.09.2018

0043-18

Telefon
Onsdag 19. september kl. 16:00 18:00

Møtedeltagere
Innkalt

Til
stede
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Forfall
☐
☒
☐
☐
☒
☒

Ikke
møtt
☐
☐
☐
☐
☐
☐

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:

Are Antonsen, fungerende generalsekretær

☒

☐

☐

☐

Gjester:

Line Karlsen, visepresident snøscooter
Tor Farstad, vara visepresident snøscooter

☒
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

Konstituering av møtet
0430398-18

Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling ble sent utsendt. Det bør følges en oppsatt møteplan. Seksjonsstyreleder
poengterte de enkelte medlemmer ansvar for å fremme saker.
Sakslista ble godkjent med kommentarer.

0430399-18

Godkjenning av protokoll 0042-18 fra 25.05.2018 (ikke sendt ut pr. 10.09.2018)
Behandling ble utsatt da protokollen ikke er distribuert

Saker til informasjon, drøfting og behandling
0430400-18

Opplegg for Årsberetning 2016-2018 og Handlingsplan 2019-2020 (Saksutredning og
vedtak i eget vedlegg)

0430401-18

Oppfølging av Arrangør- og rekrutteringskonferanse 2018 (utsatt)

0430402-18

NM-uka 2020 – Straight SnoX (utsatt)

0430403-18

Økonomi og budsjettkorrigering (utsatt)

0430404-18

Kostnader på reiser med lange flyreiser (utsatt)

0430405-18

Nordisk Møte Snowcross 2018 (utsatt)

0430406-18

Eventuelt –
Vedtak: Nytt møte 2. oktober

Seksjonstyresak 0430400-18
Møtedato:

19.09.2018

Sakstittel:

Opplegg for Årsberetning 2016-2018 og Handlingsplan 2019-2020

Saksnummer:

Saksbehandler:

0430400-18

Are Antonsen

Bakgrunn for saken:
Det skal utarbeides beretninger og nye handlingsplaner til seksjonsårsmøtene i november.

Informasjon og fakta:
Det er tidligere utsendt opplegg for beretninger og handlingsplaner:

Beretningene:
•
•
•
•
•
•
•

Beretningen er en rapport tilbake til årsmøtet og må knytte seg til hvilket «oppdrag»
seksjonsstyret fikk fra årsmøtet, altså den handlingsplanen som ble vedtatt.
Beretningen bør vurdere måloppnåelse, altså noe om i hvilken grad de målene som
handlingsplanen satte er oppfylt i løpet av perioden
Vi skriver en beretning for hele toårsperioden.
Beretningen bør følge de samme overskriftene / kapitteldelingen som ligger i handlingsplanen.
Det er seksjonens helhet som skal rapporteres i beretningen, ikke hver enkelt gren. Det kan
imidlertid gjerne komme fram hvilke(n) gren(er) som har hatt ansvar for hvilken aktivitet eller
som har hatt spesielt god måloppnåelse på et område.
Det er seksjonsstyreleders ansvar at det lages beretning, men grenansvarlige (og
seksjonsstyret som helhet) må bidra i arbeidet og ha et eierskap til ferdig produkt.
Grenene bør i tillegg lage en egen rapport til grenmøtet på MSK hvor man rapporterer tilbake i
forhold til grenens tiltaksplan for siste år. Dette er ingen lovpålagt plikt, men dreier seg mer om
respekt for grenmøtet og for å informere om arbeidet.

Handlingsplan:
•
•
•

•
•
•
•

Handlingsplanen er toårig og gjelder nå fram til neste årsmøte i november 2010.
Handlingsplanen må ta utgangspunkt i overordnede planer og føringer. Det enkleste vil være
å følge kapittelinndelingen i IPD.
Ikke alle seksjoner må gjøre alt. Enkelte punkter i IPD faller utenfor seksjonenes
arbeidsområder og behøver da heller ikke være med i seksjonens handlingsplan. Og det kan
være områder som seksjonen ønsker å prioritere som kanskje ikke er lagt stor vekt på i IPD.
Det kan antagelig være lurt å trekke fram en to til tre satsningsområder som vektlegges.
Handlingsplanen bør ha resultatmål som kan være målbare når det igjen skal rapporteres om
to år.
Husk at handlingsplanen igjen skal være førende for grenenes ettårige tiltaksplaner.
Det er seksjonsstyreleders ansvar at det lages handlingsplan, men grenansvarlige (og
seksjonsstyret som helhet) må bidra i arbeidet og ha et eierskap til ferdig produkt.
Grenene bør i tillegg lage en egen skisse til tiltaksplan for neste år til grenmøtet på MSK hvor
man antyder satsningsområder og inviterer til debatt rundt aktiviteter. Dette er ingen lovpålagt
plikt, men dreier seg mer om respekt for grenmøtet og for å informere om arbeidet.

Vurdering:
For å få en mest mulig enhetlig profil på disse legges det opp til at alle seksjonene følger en
noenlunde felles mal.

Konklusjon:
Seksjonsstyret må helhetlig ta et ansvar for beretning og handlingsplan med utgangspunkt i IPD.
Tiden er knapp.

Administrasjonens forslag til vedtak:
Grenansvarlige vurderer spesielt ansvar for sin grens bidrag i helheten. I tillegg vurderer grenene
handlinger og tiltak som spesielt utvikler den enkelte grenen.
Seksjonsstyreleder syr sammen, i samarbeid med administrasjonen, beretninger og handlingsplaner til
slutt.
Fra møtebehandlingen:

Vedtak:
Grenansvarlige vurderer spesielt ansvar for sin grens bidrag i helheten. I tillegg vurderer grenene
handlinger og tiltak som spesielt utvikler den enkelte grenen.
Seksjonsstyreleder syr sammen, i samarbeid med administrasjonen, beretninger og handlingsplaner til
slutt.
Vedlegg i saken:
Trykte vedlegg:
Linkede vedlegg:

