
 

Protokoll 

Seksjonsstyremøte Snøscooter 

 

Møtedato: 

26.03.2020 

Møtenr: 

0053- 20 

Sted og tid: 

Teams møte kl. 18.00 

 

 

Medlemmer Navn Innkalt Tilstede Forfall Ikke møtt 

Leder Klemet Erland Hætta x   x 

Nestleder Nina Lunden x x   

Ungdomsrepresentant Marte Lunden x x   

Grenleder Geirmund Lie x  x  

Grenleder Espen Persen x x   

Grenleder Johan Mathis Gaup x x   

Vara sc Dan Vidar Rasmus x x   

Vara sd Bjørn Ivar Henriksen     

Vara sf Wenche Mjelde     

Vara ur Ole Herman Sjøgren     

Visepresident 
Snøscooter 

Line Karlsen - - - -------------- 

Ny Visepresident 
Snøscooter 

Tor Farstad x x   

NMF Admin Geir Lilletvedt x x   

NMF Admin Erik Allum Rønstad x x   

 

Saksnummer: 0490475-20 Innkalling og saksliste godkjent 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. 

 

 

Saksnummer: 0490476-20 Godkjenning av protokoll 0052-20 

Vedtak: Protokoll 0052-20 godkjent. 

 

 

Saksnummer: 0490477-20 BUDSJETT 2020 med tiltaksplaner – fordeling grener og seksjon 

Saksgrunnlag: 

I forrige møte gikk vi gjennom budsjett for 2020. Det ble et midlertidig vedtak inntil dette møtet. Fordelingen 

var ganske klar, men manglet noe på tiltaksplaner. Nå er alle arrangementer avlyst i vår sesong pga 

corona. Vi bør derfor foreta en om budsjettering i henhold til andre kreative ideer av aktiviteter vi kan klare 

å få til.  

En regnskapsrapport hittil i år blir videresendt så snart den mottas. 

Møtedeltagere 



Tiltaksplaner ettersendes når de er klare. 

Budsjettfordeling som det ble enighet om forrige møte: 

Budsjettrammen Seksjon Snøscooter får tildelt er kr. 708.640,- 

Fordeling foreslås slik: 

 Tildelt Toppidrett: Watercross: Totalt: 

Cross 297629 -87550 18888 233967 

Drag 50000   50000 

Snøfor 45000   50000 

Seksjon 311011  -18888 292123 

     
Hver enkelt grenleder tar en gjennomgang av sitt budsjett med tiltaksplan i henhold til fordelingen foreslått 

ovenfor. 

Vedtak:  

Budsjett og tiltaksplaner ble enstemmig vedtatt, men med endringer fra opprinnelig oppsett. Det ble vedtatt 

at kr. 51.100, - fra inntekt startnummer skulle fordeles slik: 

• 5.000, - kr til Snøfor (tilbakeføring fra Snowcross i forbindelse med avlysning NM-Veka) og kr. 

46.100 til Watercross under Gren Snowcross. 

 

Saksnummer: 0490478-20 EVALUERING NM-VEKA LILLEHAMMER  
Beklageligvis ble NM Supercross avlyst pga coronavirus. Det er fryktelig trist, men samtidig må vi evaluere 

arbeidet som ble gjort. Johan Mathis Gaup tar saken og informerer om dette. 

Vedtak: Evaluering tatt til etterretning. Det lages en manual på det som er gjort. Seksjonsstyret 

sender en søknad om dekning av utgifter i forbindelse med NM Veka vinter pga Korona, som 

sendes Lotteri og stiftelsestilsynet.   

 

 

Saksnummer: 0490479-20 SR 

I forrige møte ble det vedtatt at vi skulle nedsette en arbeidsgruppe som skal gå gjennom SR og utarbeide 

et forslag til endringer til Seksjonsstyret. 

 

Kan for øvrig ta med her, som seksjonsstyret var enige om og er varslet om, at det ble søkt dispensasjon 

fra vårt eget vedtak om drivstoff på konkurransemaskiner. Dispensasjon ble gitt av forbundsstyret. Dette er 

et pkt vi ikke må overse ved gjennomgang av SR. 

Hver enkelt tenker gjennom hvem som kan være aktuelle inn i en slik arbeidsgruppe. 

Vedtak:  

Forslag på Marte Lunden, Espen Persen og Dan Vidar Rasmus fra Seksjonsstyret med Nina Lunden 

som sekretær. I tillegg så spørres Erik Coldevin.  

Gruppen legger frem bit for bit til seksjonsstyremøter 23.05, 05.09, 17.10.2020 med endelig frist til 

møtet 17.10.2020.  

 

 

Saksnummer: 0490480-20 NM 2021 

Søknader for NM 2021 gås gjennom og tildeling foretas. 



Geirmund Lie legger fram søknader og fører saken. 

Vedtak: Saken utsettes til neste møte, 23.5 grunnet årets avlysninger. For sesongen 2021 rettes 

forespørsel til de klubber som skulle hatt mesterskap i inneværende år om de kan tenke seg og 

være arrangører for neste års mesterskap herunder NM Veka og Nordisk. Forutsatt at disse 

klubbene ønsker dette, kontaktes klubber som har søkt for 2021 om de ønsker å opprettholde sin 

søknad for 2022. I forbindelse med NM 2021 må søknader om NM arrangement for 2023 være inne, 

og tildelt arrangørklubb vil bli annonsert under NM 2021. 

 

 

SAK NR. 0490481-20 KVALITETSSIKRING EMISJONSKATALOGEN - Støy baneanlegg/kjøretøy 

motorsport – A 27.11.18 

Alle seksjoner i NMF har fått oversendt, fra presidenten, et dokument der anlegg, miljø og teknologiutvalget 

ber om kvalitetssikring av oppdateringer i emisjonskatalogen der støy i motorsporten - baneanlegg er tema. 

Side 10, 11 og 12 er de sidene i dokumentet det ønskes kvalitetssikring på. 

 

Frist for innspill er satt til 29.03.2020 

 

Vedlegg til saken: 

Emisjonskatalogen med oppdateringer – side 10, 11 og 12 er aktuelle. 

Vedtak: Seksjonsstyret melder tilbake om at Micro har en kubikk på 200 ccm.  

Snowdrag: 600 luft stock ungdom 100 dB/A, 600 stock (s) 100 dB/A, 700 stock 100 dB/A, 800 stock 

100 dB/A, Improved stock (is) 120 dB/A, Pro stock 120 dB/A, Open modified 120 dB/A, Top fuel 120 

dB/A (motor kubikk free) og Trail unlimited 120 dB/A (motor kubikk free). 

Seksjonsstyret oversender disse bemerkningene til Forbundsstyret v/President. 

 

 

SAK NR. 0490482-20 EM/VM/WC 2021  

Seksjonsstyret vedtok i forrige møte å be Trondhjem MK om å søke om VM/EM/WC i Granåsen 2021. 

Nå ser det ut til at arrangementet allerede er tildelt Rovaniemi også neste år. Dette på bakgrunn i avlysning 

pga coronaviruset.  

 

Vedtak: 

 

Seksjonsstyre Snøscooter gir tilbakemelding til Trondhjem MK om å utforme en søknad om å få 

tildelt arrangementet i 2022, da Rovaniemi allerede er tildelt arrangementet i 2021 pga korona-

utsettelse 2020.   

 

 

SAK NR. 0490483-20 REKRUTTSAMLING – «mingler litt om dette» 

Geirmund Lie har sendt oss en mail angående situasjonen vi er i og noen tanker om videre aktivitet i løpet 

av året. 

Vi vet ikke hvor lenge Corona har tenkt å hefte ved oss, men forhåpentligvis kan vi kanskje klare å få til litt 

aktivitet mot slutten av året.  

Saken legges fram til idè-dugnad. 



Vedtak: Saken utsettes til 23.05. 

 

 


