NORGES MOTORSPORTFORBUND
FORBUNDSSTYRET
Protokoll 0072-10

Tid

:

Fredag 5. november 2010 kl. 1100
Søndag 7. november 2010 kl. 1500

Sted

:

Choice Hotel, Tønsberg

Tilstede

:

Roy M. Øwre
Lene Dyrkorn
Tor Erik Waitz
Morten Gultvedt
Laila Dervo (ank. 1310 – sak 775)
Stine Karlsen (ank. 1350 – sak 777)
Kjetil Bredesen
Frode Sundsdal
Odd Georg Østbyhaug
Administrasjonen:
Roy N. Wetterstad
Mette Moen Knutsen
Anders Minken (ank. 1300 – sak 775)

Forfall

:

Pål Eide
Jon Åge Olsen
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00773-10
Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 0071-10
Protokoll fra forbundsstyremøte 0071-10, 7. september 2010, godkjennes.
00774-10
Økonomisaker
Regnskapsrapport pr. 31.8.10 tas til etterretning.
Følgende beslutning fra e-postbehandling protokollbekreftes:

”Det anses ikke tilstrekkelig sannsynliggjort at regnskapet fra Arendal 2009 er slik
seksjonsstyreleder hevder. Det totale salget for arrangementet anslås å være kr 25.000,-.
Utgifter til fratrekk på kr 4.900,- kan sannsynliggjøres selv om det ikke foreligger bilag.
Innkjøp av radioer kan ikke regnes med da det ikke forefinnes vedtak eller budsjett. Det er
også tvil om tidspunktet for innkjøpet. Innleverte radioer tilbakeleveres til
seksjonsstyreleder. Det fremmes derfor krav om at seksjonsstyreleder innbetaler kr 20.100
innen 15. oktober 2010.”
Et flertall på 5 i forbundsstyrtet sto bak vedtaket.
Et mindretall på 2 stemte for følgende alternativ:

”Akseptere seksjonsstyreleders vurdering, og akseptere at ikke all dokumentasjon/bilag
foreligger. Seksjonsstyreleder innbetaler kr 6.350,- til NMF innen 15. oktober 2010.”
2 styremedlemmer avsto fra å stemme i saken. 1 var ute av funksjon (rsm leder sykmeldt)
og 1 var inhabil (båtsportleder).
Det tas til etterretning at innbetaling av kr 20.100,- er foretatt innen fristen.
00775-10
Budsjettvedtak – lisenser 2011
Lisensprisene justeres i henhold til langtidsbudsjett vedtatt på forbundstinget 2009. Dette
innebærer en prisøkning som skal dekke opp et grentillegg som øremerkes til fordeling
blant grenene basert på deres størrelse.
Modell for ny lisensordning videreføres.
Ved endring i forsikringspremiene gis forbundsstyret fullmakt til å justere lisensprisene
tilsvarende.
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Det legges til grunn en konsumprisindeksregulering basert på Statistisk Sentralbyrås
prognose på 0,6 %, rundet opp til nærmeste hele tikrone.
00776-10
Budsjettvedtak – kontingenter og avgifter 2011
Klubbkontingent inkludert bane- og arrangementsforsikring økes med prognosen for vekst
i konsumprisindeksen med 0,6 %, rundet opp til nærmeste 100.
Ved endring i forsikringspremiene gis forbundsstyret fullmakt til å justere
klubbkontingenten tilsvarende.
00777-10
Kåring av Årets Motorsportutøver 2010
Pål Anders Ullevålseter kåres til Årets Motorsportutøver 2010.
Det bevilges kr 10.000,- i prisstipend. I tillegg bidrar følgende med kr 5.000,- hver:
Region Øst
Borg MC Klubb
Eiendomsmegler 1
Relekta
Prisstipendet vil derfor samlet utgjøre kr 30.000,-.
00778-10
Ekstraordinært Idrettsting
Norges Motorsportforbund stiller seg bak kravet om å kalle inn til ekstraordinært
idrettsting for å behandle lovendring for å endre tingsammensetningen.
00779-10
Seksjonsårsmøtesaker
Redegjørelse fra gjenvalgt seksjonsstyreleder NMF avd. Norges Motorsykkelforbund tas til
orientering. Det registreres at seksjonsårsmøtet har forløpt i en god tone.
Vedtak om toppidrett i handlingsplanen byr på visse utfordringer fordi det sannsynligvis
ikke er i tråd med overordnede føringer i forbundets langtidsplan. Forslagsstiller har
imidlertid gitt utrykk for at den primære intensjon med forslaget var å sette fokus på en
langsiktig utvikling av toppidrettsmodellen i forbundet. Det fremmes sak for forbundsstyret
om fortolkning av seksjonsårsmøtevedtaket og hvilke konsekvenser det skal få.
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De styrende organer må følge opp to oversendelsesforslag fra seksjonsårsmøtet for
motorsykkel vedrørende lisenssystem. For øvrig vises til signaler gitt gjennom debatt og
voteringer på seksjonsårsmøtet.
Generelt bemerkes at det blir i knappeste laget med tid for avvikling av seksjonsårsmøtet
og at det derfor bør vurderes løsninger som for fremtiden gir en noe romsligere
tidsramme.
Redegjørelse fra gjenvalgt seksjonsstyreleder for NMF avd. Norges Båtsportforbund tas til
orientering. Det registreres at møtet ble forholdsvis mye roligere enn forventet.
Seksjonens ledelse ser det som en utfordring å få med seg de som kom i mindretall i et
konstruktivt samarbeid i tiden fremover.
Forbundsstyret merker seg at to overordnede saker fra seksjonsårsmøtet for båt vil kunne
en kreve en viss oppfølging på tvers av seksjonene. Det gjelder forsikringssystemet og
idrettens kjønnsfordelingsbestemmelser.
Redegjørelse fra gjenvalgt seksjonsstyreleder for NMF avd. Norges Snøscooterforbund tas
til orientering. Det registreres at gjennomføringen av seksjonsårsmøtet gikk raskt unna på
1 time og 40 minutter, uten kontroversielle saker. Det registreres noen justeringer i
forhold til den foreslåtte handlingsplan. Egen grenrepresentasjon for bakkeløp i
seksjonsstyret har opphørt. Grenen legges inn under grenansvarlig for snøscootercross.
Leder for Snøfor har fått plass i seksjonsstyret.
00780-10
Motorsportkonferansesaker
Redegjørelser fra seksjonsstyreledere og visepresidenter som har tatt del i gren- og
seksjonsmøter på årets motorsportkonferanse, tas til orientering.
Det registrerer fra visepresident Motocross at grenen har hatt et godt grenmøte med
konstruktive og positive debatter. Han brakte videre signaler om behov for omlegging av
regnskapsrapporteringsrutinene slik at det blir bedre oversikt på et mer overordnet nivå.
Videre kom det anmodning om å arbeide videre med spørsmålet om å få mer
administrative ressurser til rådighet for Motocross. Grenen ser også behov for ytterligere å
styrke anleggssiden administrativt. Forbundsstyret tar signalene med i sitt videre arbeid.
Fra snøscooterseksjonen registreres innspill/påminnelse om behov for å sette søkelys på
medisinsk beredskap.
Spørsmål om knatteklasse (barneklasse) i snøscootercross forelegges for
Barneidrettsutvalget til rådgivende behandling før innstilling fremmes for forbundsstyret.
Forbundsstyret merker seg at også båtsporten har utfordringer i forhold til barneidrett og
medisinsk beredskap som må følges opp i tiden fremover.
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Forbundsstyret ber om å få seg forelagt en sak om status for medisinsk utvalg med
bakgrunn i at utvalgets leder har flyttet og det er uklart hvordan utvalget kan fungere
fremover. Det vurderes å restrukturere virksomheten og eventuelt behandle ny
sammensetning av fagutvalget.
Rapport fra regionledermøte tas til orientering. For neste års motorsportkonferanse tas det
sikte på å utarbeide et møteprogram for regionlederne (regionlederforum) som strekker
seg over en eller to dager.
På neste motorsportkonferanse bør det vurderes å gå tilbake til en ordning med ca. en
times plenumssamling før seksjons- og grenmøter starter. Det vurderes også tiltak for å få
mer ut av det sosiale programmet lørdag kveld ved å legge noe mer ressurser og innsats i
å gjøre dette til en stilig motorsportgalla.
00781-10
Orienteringssaker
A)
B)
C)
D)

Valgkomiteen NIF
Miljøutvalget NMF – protokoll og leders fratredelse
NIF – administrativ styringsgruppe
NGP

00782-10
Eventuelt
A

Protokollbekreftelse e-postvedtak

Følgende beslutning fra e-postbehandling protokollbekreftes:
Forbundsstyret beslutter at det i forbindelse med de forestående seksjonsårsmøtene i NMF
må legges medlemstall i klubbene til grunn for beregning av delegatantall på
seksjonsårsmøtene i 2010. Dette skyldes at et betydelig antall klubber har gjort store feil i
idrettsregistreringen slik at aktivitetsantallene der denne gang ikke gir et riktig bilde for
medlemsklubbene i NMF. Svakheten er at det i forhold til fleridrettsklubber med
virksomhet i flere avdelingsforbund/seksjoner/særidretter kan bli vanskelig å beregne
forskjell i den representasjon de skal ha på de ulike seksjonsårsmøter. Det vil derfor være
nødvendig å utvise noe skjønn ved endelig godkjennelse av delegaters stemmerett. I
tillegg oppfordres alle klubber som står overfor denne problematikken til selv å gjøre så
gode vurderinger som mulig for at delegatantallet skal bli så korrekt som mulig.
Forbundsstyret gjør oppmerksom på at denne måten å gjøre det på benyttes unntaksvis
denne gangen. Ved neste idrettsregistrering påhviler det alle klubber et ansvar for å foreta
sin idrettsregistrering på korrekt måte, i tråd med de retningslinjer som eksisterer.
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Suppleringsvalg - vararepresentant til forbundsstyret for visepresiden mx

Som følge av at Åge Johansen er fritatt fra vervet som vararepresentant til forbundsstyret
for visepresident motocross, foretar forbundsstyret følgende suppleringsvalg:
Jørgen Bye fra NMK Trondhjem velges til ny vararepresentant til forbundsstyret for
visepresident motocross.

Roy N. Wetterstad
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