Seksjonsstyremøte Snøscooter
Sted og tid:

Møtedato:

Møtenr:

08.03.2019

0048-19

Du Verden Matbar, Alta
kl. 18:30 20:30

Møtedeltagere

Medlemmer:

Varamedlemmer:

Innkalt
X
X

Til
stede
☐
☐

Forfall
☐
☐

Geirmund Lie, grenleder snøscootercross

X

☐

☐

Espen Persen, grenleder snøscooterdrag

X

Johan Mathis Gaup, grenleder Snøfor

X

☐

☐

Marte Lunden, ungdomsrepresentant

X

Dan Vidar Rasmus, vara snøscootercross
Bjørn Ivar Henriksen, vara snøscooterdrag

X
☐

Klemet Erland Hætta, leder
Nina Lunden, nestleder

Wenche Mjelde, vara Snøfor

Administrasjonen:

Ikke
møtt
☐
☐
☐
☐

☐

☐

☐

☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
☐

☐

Ole Herman Sjøgren, vara ungdomsrepresentant

☐

Conrad Rye Holmboe, sekretær

X

☐

☐

☐

☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

Gjester:

☐

Konstituering av møtet

0480441-19 Godkjenning av innkalling og saksliste
Klemet ønsker tilført to saker under eventuellt :

1. Ambisjoner for toppidrett – innspill fra grenene
2. Økonomisk støtte til klubb ifm funksjonærutdanning
Innkalling og saksliste godkjennes

0480442-19 Godkjenning av protokoll 0047 fra telefonmøte 21.
februar 2019
Kan ikke godkjennes da ingen har sett dokumentet.

Saker til informasjon, drøfting og behandling
0480443-19

Aldersgrenser Pro Open

0480444-19

Rettelser i SR

0480445-19

Status EM/VM, Boden

Seksjon Snøscooter styresak 0480443-19
Møtedato:

Sakstittel:

08.03.2019

Aldersgrenser vedr. Pro Open

Saksnummer:

Saksbehandler:

0480443-19

Christina Mile

Bakgrunn for saken:
Forslaget er stilt etter forespørsel fra utøver

Informasjon og fakta:
Utøver som har deltatt i 2-3 løp i klassen Semi pro den sesongen han fyller 16 år, kan påfølgende
sesong kjøre både Pro stock og Pro open

Vurdering og konklusjon:
Gjermund utreder – noe diskusjon.
Konklusjon : dette ansees ikke å være et problem – utøver kan gjøre dette iht SR.
Klasse opp er OK, men ikke ned samme sesong. Året etter kan det klasses ned.
Administrasjonens forslag til vedtak:
Oppe til diskusjon for deretter at sak legges frem for årsmøtet til MSK 2019
Fra møtebehandlingen:

Vedtak: Ikke sak – utøver informeres av Gjermund

Vedlegg i saken:
Trykte vedlegg:
Linkede vedlegg:

Seksjon Snøscooter styresak 0480444-19
Møtedato:

Sakstittel:

08.03.2019

Rettelser i SR

Saksnummer:

Saksbehandler:

0480444-19

Christina Mile

Bakgrunn for saken:

Følgende poster I SR 2018 gåes gjennom og rettes:
3.2.2 klasseVI Micro Stock skal være fra fylte 5 år. Klassene for øvrig gjelder fra «året man fyller»
3.2.2.1.1 Klassen er for utøvere fra 11-14 år.
3.2.2.8 Klassen VIII junior utgår.
3.6.21.1 Klassen VIII junior utgår.
7.1.1 NM og Norgescup, fremover?
7.1.5 NM og Norgescup, min. deltakere fremover?

Informasjon og fakta:
Det gis normalt ikke tilgang fra administrasjonen på Word orginal dokumentet for å endre/rette. Erik
Coldevin kan kontaktes om SR ønskes i Word kopi format. Tidsfrist for innsending av
endringer/rettelser er 1 oktober – endringer/rettelser blir da gyldig fom kommende sesong.
Vurdering og konklusjon:

SR trenger en helhetlig gjennomgang med retting av skrivefeil, faktafeil og regelendringer… anbefales
å sette ned gruppe for slik gjennomgang - Klemet og Marte foreslås.
Administrasjonens forslag til vedtak:
Frist for innsending av regelendringer er utløpt (1 oktober), men rene skrivefeil bør rettes.
Fra møtebehandlingen:

Vedtak: Klemmet og Marthe utarbeider endring/rettelsesforslag.
Vedlegg i saken:
Trykte vedlegg:
Linkede vedlegg:

Seksjon Snøscooter styresak 0480445-19
Møtedato:

Sakstittel:

08.03.2019

Status EM/VM, Boden

Saksnummer:

Saksbehandler:

0480445-19

Christina Mile

Bakgrunn for saken:
Seksjonsstyreleder Klemet Erland Hætta ønsker informasjon fra SVEMO vedrørende EM og VM. Se
vedlegg.
Informasjon og fakta:
SR for EM ikke tilgjengelig ennå
Vurdering og konklusjon:

Administrasjonens forslag til vedtak:
Seksjonen avklarer i forhold til utøvere som skal delta, og samlet påmelding sendes til
grenkoordinator for SnowCross i god tid innen 21.03.19
Fra møtebehandlingen:

Utøverne må føle samhold – ”vi er sammen”. Det ønskes mer struktur på hvor og når vi møtes, felles
bekledning, økt gruppefølelse. Viktig at ”myndighetspersoner” på besøk ”ser” alle. Budsjett for
VM/EM til landslag må fremskaffes.
Vedtak:
Handlingsplan godkjennes enstemmig med kommentarer ført av Marte
Vedlegg i saken:
Trykte vedlegg: SR-2019 FIM SnowCross World Championship and Women`s SnowCross World Cup
Linkede vedlegg: file:///C:/Users/chrmil/Downloads/209_01_SVEMO_Bodentravet.pdf
Eventuellt

Sak

Diskusjon og Konklusjon
1. Ambisjoner
toppidrett

2. Økonomisk
støtte –
funksjonærutd
anning

Tommy Rovelstad ønsker en vurdering omkring
ambisjoner for toppidrett innen grenene. Grenene
anmodes om innspill.
Konklusjon : Grenledere utarbeider innspill - sendes
Klemmet som lager felles dokumet og oversender til
NMF

Søknad fra Karasjokk om økonomisk støtte til å
avholde Sikkerhets og aktivitetslederkurs. Antall
funksjonærer er kritisk lavt, forventer få deltagere og
dette blir dyrt for klubben
Diskusjon :
Positivt - og vi har midler for dette
Annet forslag – kurset holdes i Kautokeino – inviter
naboklubber – Kautokeino er mer sentralt – deltagere
som kommer fra andre klubber vil ”sponse” kurset
Holde oss til aktuell søknad
Tidsfrist
Motivere alle scooter klubber til å søke om kurs –
støtte kan gis
Konklusjon : Klubber Informes - søknad om støtte innen
utgangen av mai – kurs må være gjennomført innen utgang

Ansvarlig

Tidsf
rist

Grenlederene

18
mars
19

Sak

Diskusjon og Konklusjon

av november Støtte vil være i form av at en garanti på tap inntil kr 7000,-

Conrad Rye-Holmboe
Administrasjon - referent

Ansvarlig

Tidsf
rist

