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          15. august 2020 

 

Til klubber, grener, seksjoner, fagutvalg, regioner og forbundsstyre i Norges Motorsportforbund 

 

STRATEGI FOR NORGES MOTORSPORTFORBUND 2021-2025, HØRINGSBREV 

 

«Vi er stolte av å kunne presentere først del av arbeidet mot en ny strategisk plan for vår virksomhet 
de neste 4 årene. Vedlagt finner dere NMF Vil som inneholder de strategiske veivalgene for NMF. Vi 
er i gang med arbeidet med NMF Skal, som er den operative delen av strategiplanen. 

Det har vært stort engasjement i arbeidet og alle deler av virksomheten har bidratt. Vi håper vedlagte 
forslag skaper engasjement og tro på utviklingen vi legger opp til. Jeg håper også at mange benytter 
høringen til å gi oss tilbakemeldinger slik at vi får mange kvalifiserte vurderinger av forslaget.» 

Tony Isaksen, Generalsekretær NMF 

 

OM STRATEGIARBEIDET I NMF 

I begynnelsen 2020 etablerte forbundet et prosjekt for utvikling av ny strategi for Norges 
Motorsportforbund for perioden 2021-2025. Målet med arbeidet er å skape en felles strategiplan 
som kan samle forbundets virksomhet mot felles mål for perioden. Strategiplanen skal erstatte 
«Idrettspolitisk dokument, IPD» som ble vedtatt på ekstraordinært forbundsting 10. november 2017, 
gjeldende for perioden 2017-2021. 

Forbundstinget ga prosjektet stort handlingsrom, men hadde også klare forventninger som ble utrykt 
i mandatet slik: 

«Prosjektets hovedmål er å lage en ny langtidsplan for NMFs virksomhet for perioden 2021-2025. Det 
legges ikke begrensninger på omfanget av «NMFs virksomhet», men forslag om vesentlige endringer i 
denne skal avklares med Prosjekteier i tidlig fase for å sikre optimal ressursbruk. 

NMFs strategiarbeid skal harmonere med NIFs «Idretten vil!» og «Idretten skal» 2019-2023, men skal 
ikke være begrenset av dette. NMF kan ha høyere eller andre ambisjoner enn NIF, men NMFs strategi 
skal ikke være i konflikt med NIFs vedtatte strategi/langtidsplaner. For å bidra til at NIF når sine 
målsettinger ønsker NMF å tydeliggjøre egne satsninger innenfor NIFs prioriterte områder «livslang 
idrett, bedre idrettslag, flere og bedre anlegg og bedre toppidrett». 

FORMÅLET MED HØRING 

Strategiplanen for NMF er et styrende dokument for forbundets virksomhet de neste 4 årene og er 
derfor et viktig beslutningspunkt for alle i norsk motorsport. Målet med det vedlagte høringsforslaget 
(NMF Vil) er å få kvalitative gode innspill fra hele organisasjonen på forslagets innhold og struktur. 
Strategiprosjektet vil benytte innspillene (høringssvarene) til å gjøre justeringer mot et endelig 
forslag som blir lagt frem for forbundstinget for beslutning i april 2021. Et justert forslag på NMF Vil 
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vil bli formidlet til alle 1. oktober 2020 og vil være en del av beslutningsdokumentene til 
forbundstinget 24. april 2021 (ref. NMF’s lov §18.1, bokstav h). 

FORMAT PÅ HØRINGSSVAR 

Vi ønsker alle former for tilbakemeldinger velkomne og alle tilbakemeldinger vil bli gjenstand for 
vurderinger i den videre prosessen frem til endelig forslag. Av praktiske hensyn vedlegges en mal for 
tilbakemeldinger som gjerne kan benyttes for å gjøre arbeidet med sammenstilling av 
tilbakemeldinger lettere. Det er ønskelig at tilbakemeldinger henviser til sidetall i vedlagte forslag, og 
at generelle og eller andre tilbakemeldinger markeres særskilt. 

Tilbakemeldinger bør være så konkrete som mulig, gjerne i form av konkret forslag til endring. 
Eventuell støtte til forslagets innhold er også av stor viktighet for prosjektets videre arbeid. 

HVA ØNSKER VI SVAR PÅ 

Vi ber om at forslaget i sin helhet vurderes og at høringssvaret inneholder alle innspill som skal legges 
til grunn i det videre arbeidet. 

Forslag til tilnærming: 

1. Distribuer alle høringsdokumentene til de som skal delta i vurderingene så raskt som mulig. 
2. Utnevn en ansvarlig person som får ansvar for å drive prosessen og lage høringssvar. 
3. Innkall til ett eller to møter (gjerne på eks. MS Teams) for drøftelser og samkjøring av 

besvarelse. 
4. Send det ferdige forslaget til høringssvar til de som har deltatt i vurderingene for eventuelle 

rettelser/tilføyelser. 
5. Send høringssvaret til nmfvil@nmfsport.no senest 15. september 2020. 

 

 

Vi ønsker dere lykke til i arbeidet og ser frem til å motta høringssvaret deres. 

 

Med sportslig hilsen 

 

Tony Isaksen 
Sign 
Generalsekretær i Norges Motorsportforbund. 

mailto:nmfvil@nmfsport.no

