
Norges Motorsportforbund 
Avdeling Radiostyrt Motorsport 
 
Protokoll fra seksjonsstyremøte 0015-16 
 
 
 
 

Sted:  Motorsportens hus, Drammen 
Dato/Tid:  Fredag 16.08.2016 kl. 18:15 
 
 
Tilstede:  Christina Thorsbakken Nygård 
   Torbjørn Jørgensen  
   Kjetil Kristiansen, Visepresident RSM uten stemmerett 
Via skype: Finn Olav Aasen  
   Steffen Larsen, fra sak 0120125 og resten av sakene 

Lars Ivar Rønning 
 

Forfall:  Svein Harald Ytternes 
  
Administrasjonen:  

Geir Lilletvedt 
 

 
 
 
0120124 Godkjenning protokoll 0014-16 
  Vedtak: Enstemmig godkjent 
 
 
0120125 Økonomi 
  Vedtak: Tas til etterretning 
 
 
0120126 Oppfølging sak 0120114.  

Rest midler til særskilt prosjekt 
Vedtak: Rest midler skal gå til særskilt integreringsprosjekt i 
samarbeid med NMFs integreringskonsulent. 
Seksjonsstyreleder skal sammen med Kjetil Kristiansen og 
integreringskonsulenten utforme prosjektet og de bevilgede 



midler på kr. 40.000 skal dersom det er nødvendig søkes 
overført til neste år. Slik søknad forutsetter at prosjektet er 
kommet godt i gang og at man kan få gjennomført en best 
mulig prisundersøkelse på nødvendige innkjøp selv om 
nødvendige innkjøp til prosjektet da må utstå til etter nyttår. 
En prosjektskisse skal legges frem for MSK og det forutsettes 
derfor at arbeidet kommer i gang umiddelbart. 

 
 

0120127 Oppfølging sak 0120116.  
Oppdatering spesialreglement 
Vedtak: Seksjonsstyret gir Kjetil Kristiansen og 
Forbundsadvokaten oppgaven med å strukturere SR for 2017 
i tråd med hvordan øvrige SR i NMF er bygd opp og i tråd 
med innstillingen.  
Deretter skal grenansvarlige gjennomgå de generelle regler 
og grenvise regler for eventuelt å gjøre redigeringer av tekst i 
regler dersom språkformen i reglene ønskes justert uten 
dermed å gjøre regelendringer. Dersom det er regelendringer 
som ønskes gjennomført skal slike endringer legges frem for 
seksjonsstyret som så sender dette som forslag til MSK for 
diskusjon i miljøet.  
Selve redigeringen og omstruktureringen innebærer ikke 
endringer av gjeldende regler, kun strukturen i oppbygningen 
av regelsettene. 
Ferdig redigert forslag til omstrukturert regelverk skal 
presenteres på MSK dog slik at endelig formatering da ikke er 
ferdig. 

 
 
0120128 Kommende EFRA-møte.  
  Vedtak: Følgende deltar på årets EFRA-møte 

Seksjonsstyret unntatt Steffen Larsen, Svein Harald Ytternes 
og Kjetil Kristiansen. Fra administrasjonen deltar 
Forbundsadvokaten. 
Deltagerne skal innen tirsdag oversende personalia slik at 
billetter kan bestilles snarest. 
På EFRA-møtet avholdes nordisk møte på fredagen og de 
ulike møter i EFRA lørdag og søndag. 
 

 



0120129 Seksjonsårsmøtedokumenter 
  Vedtak: 

Seksjonsstyreleder, nestleder og de respektive grenledere 
skal utarbeide forslag til beretninger og handlingsplaner slik 
at seksjonsstyreleder utarbeider for selve seksjonen mens 
grenlederne for sine grener.  
De respektive forslag til beretning fra hver av grenene og 
seksjonen skal så oversendes til Nestleder som har ansvaret 
for en redigering av det innkomne materiale til et helhetlig 
forslag. Dette behandles så i førstkommende 
seksjonsstyremøte. 
Den samme prosedyre følges for handlingsplan for perioden 
2017 – 2018 slik at grenlederne utarbeider forslag til 
handlingsplan med tiltak for hver enkelt gren.  
Å sammenstille og lage forslag til handlingsplan for 
seksjonsstyret samlet skal så gjøres i et samarbeid mellom 
seksjonsstyreleder og nestleder slik at disse legger frem 
forslag til samlet handlingsplan med tiltak til neste 
seksjonsstyremøte 
Det settes en frist til lørdag 24. september for oversendelse 
av de respektive forslag til nestleder og nestleder. Nestleder 
skal så sende ut redigerte forslag til beretning og 
handlingsplan senest 26. september slik at dette går ut til 
seksjonsstyret til gjennomlesning i god nok tid i forkant av 
neste seksjonsstyremøte.  
 
Disse tidsfrister kan ikke strekkes lenger av hensyn til de 
frister som gjelder for utsendelse av dokumenter til 
seksjonsårsmøtet.  
Nesteleder bes purre opp de som ikke overholder de frister 
som er satt. 

 
 
0120130 Forberede MSK 

Vedtak: Seksjonsstyret behandler alle MSK-saker endelig i 
neste seksjonsstyremøte. Grenlederne skal oversende leder 
og nestleder i seksjonsstyret de saker de mener må 
behandles snarest. Nestleder sender seksjonstyrets 
sekretæren forslag til agenda for MSK senest torsdag 29. 
september så forslaget kan sendes ut sammen med 
sakspapirene til førstkommende seksjonsstyremøte.  



Nesteleder bes purre opp de som ikke overholder de frister 
som er satt. 

 
 
 

0120131 Orienteringssaker 
  Det ble gitt en kort orientering fra siste Forbundsstyremøte 
 
 
0120132 Eventuelt 
 
  A: Møte kalender 2016. 

Vedtak: Neste seksjonsstyremøte avholdes 3. oktober i 
Drammen kl. 18:00.  
Dersom det er innkommet forslag i RSM til MSK eller 
Seksjonsårsmøtet i RSM, så avholdes det et 
seksjonsstyremøte via skype den 11. oktober kl. 19:00 for å 
behandle og inngi innstilling til eventuelle innkomne forslag. 
Da fristen for sende inn forslag utløper den 13. oktober vil 
seksjonsstyret behandle eventuelle forslag som innkommer 
etter møtet den 11. via epost dog senest 13. oktober da 
fristen denne dato utløper for innsendelse av saker enten til 
seksjonsårsmøtet eller MSK.  

 
  B:  Hendelse ifm NM 

Seksjonsstyret tar hendelsen til etterretning og skal for 
fremtiden påse at det ikke gjøres tiltak som kan skape tvil om 
NIFs barneidrettsbestemmelser overholdes.  

    
 
Møtet slutt kl. 21.25 
 
 
Finn Olav Aasen      Geir Lilletvedt 
Seksjonsstyreleder     Seksjonsstyrets sekretær 

 


