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Saksliste 
 
 

 
Sak 01 Godkjenne de fremmøtte delegater og deres 

stemmerett. 

Sak 02  Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. 

Sak 03  Velge dirigent(er), og sekretær(er) samt 2 

representanter til å underskrive protokollen. 
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1 GODKJENNING AV FREMMØTTE DELEGATER OG 
DERES STEMMERETT 

 
 

Seksjonsstyrets innstilling: 

De fremmøtte delegater, tildelt delegatnummer, og deres stemmerett godkjennes. 

 

Merknader: 

Det er 8 stemmeberettigede i salen, fra seksjonsstyret og 3 klubber.  

 

Årsmøtet ble spurt om delegat 8 kunne få stemmerett selv om klubb ikke hadde sendt inn 

formelle papirer. Stemmerett ble gitt med 2 stemmer imot.  

 

Det ble informert om at sakslisten ble endret til å være i henhold  til NIFs lovnorm for særforbund 

§17. Sak 2 og 3 byttes om.  

 

Vedtak: 

Vedtak i tråd med innstilling.  

2 VALG AV DIRIGENT(ER), SEKRETÆR(ER) SAMT TO 
REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE 
ÅRSMØTEPROTOKOLL 

 
Seksjonsstyrets innstilling: 
Det gjøres følgende valg: 

1 dirigent:  Kjell Sigurd Strandenæs 
1 sekretær:  Fra administrasjonen, legges frem på årsmøtet 

Tellekorps:  Fra administrasjonen, legges frem på årsmøtet 

2 representanter til å underskrive protokollen (etter forslag fra salen) 

 

Merknader: 

Anne Danielsen, bistand i administrasjonen, ble foreslått til å skrive protokoll. 

Ane Risa, bistand i administrasjonen, ble foreslått til tellekorps.  

Delegat 4, Hans Magne Berg og delegat 9, Finn Olav Aasen ble foreslått til å underskrive 

protokollen.  

 

Vedtak: 

Dirigent, protokollskriver, tellekorps og underskrivere ble godkjent.  
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3 GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG 
FORRETNINGSORDEN 

 
3.1 Forretningsorden for gjennomføring av seksjonsårsmøte, kombinert 

digital og fysisk deltagelse 
 
3.1.1 Gjennomføring: 
• Seksjonsårsmøtet ledes av en eller flere valgte dirigenter og skal gjennomføres i samsvar 

med NIFs lov og denne forretningsorden. 
• Enhver som ønsker ordet på seksjonsårsmøtet skal gjøre dette på en av to følgende måter: 

1) Ved digital deltagelse: Meddel i chat om taletid, dirigent vil gi beskjed når ordet er ditt 
2) Ved fysisk deltagelse: Rekk opp hånden med tildelt delegatnummer, dirigent vil gi beskjed 
når ordet er ditt.  

• Ved digital deltagelse skal alle ha mikrofon avslått, og kun på dersom du er gitt ordet av 
dirigenten. Chat skal kun benyttes til følgende med mindre dirigenter beslutter noe annet: 
- For å be om ordet eller trekke ordet 
- For å stemme 
- For å informere om at man forlater seksjonsårsmøtet 
- For å informere om tekniske problemer 

• Generalsekretæren eller den han bemyndiger til å være sin stedfortreder har tale- og 
forslagsrett, ikke stemmerett.  

3.1.2 Taletid:  
• Delegater kan tegne seg inntil tre ganger på talerlisten i samme sak. Taletiden er begrenset 

til 5 minutter for første innlegg, 3 minutter for andre innlegg og 1 minutt for tredje innlegg. 
• Dirigenten kan beslutte å: 

- Sette strek for inntegning av talere 
- Sette strek for nye forslag 
- Sette begrensning i/øke taletid 

• Seksjonsårsmøtet kan vedta å gi taletid til personer uten talerett 
• Person med talerett som ber om ordet til forretningsorden, må når den ber om ordet 

informere om dette og har inntil 1 minutt taletid. 
 
3.1.3 Behandling av forslag på seksjonsårsmøtet 
• Forslag kan bare fremmes til saker som står oppført på sakslisten. Det kan ikke fremsettes 

eller trekkes forslag etter at det er satt strek for debatten i en sak.  
• Alle forslag skal leveres skriftlig til dirigentbordet og være undertegnet med forslagsstillers 

navn. Det skal også fremgå hvilket organisasjonsledd forslaget fremsettes på vegne av. 
• Ved digital deltagelse skal punktet over skrives i chatten.  
 
3.1.4 Stemmegivning 
• Vedtak gjøres ved flertall av de avgitte stemmer.  
• Stemmegivning gjennomføres i samsvar med dirigentens angivelse. Dirigenten skal klart angi 

hvilken sak det skal stemmes over, og hva de som stemmer skal enten: 
- Skrive i chatten ved digital deltagelse 
- vise ved stemmetegn ved fysisk deltagelse 

• Dersom det kreves eller er nødvendig med skriftlig avstemming, skal avstemming skje ved at 
legges ut en lenke til avstemming i chatten for de som deltar digitalt og gjort tilgjengelig for de 
som er tilstede fysisk.  
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3.1.5 Protokoll 
• Det skal føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. Protokollen skal føres av en eller flere 

valgte sekretærer. 
• I protokollen skal det komme frem følgende: 

- Hvem som har hatt ordet i sakene 
- Hvilke forslag som er fremmet og av hvem 
- Hvilke vedtak som er fattet i den enkelte sak 
- Resultater fra avstemninger, med antall stemmer for og imot – samt. eventuelt blanke 
stemmer. 

• Protokollen skal publiseres på forbundets hjemmeside så snart den er godkjent.  
 

− Seksjonsårsmøtet behandler ikke lovsaker og kan ikke behandle spørsmål av 
overordnet organisatorisk karakter som tilknytning til internasjonale forbund, NIF 
og NMF. Behandling av idrettslige forhold og valg skal være seksjonsårsmøtets 
hovedoppgaver. 

− Blanke stemmesedler forkastes og regnes som ikke avgitt. 

− Forslag og vedtak føres i protokollen med avstemningsresultat. 

− Protokoll oversendes seksjonsstyret innen en måned etter seksjonsårsmøtet. 
Seksjonsstyret gis fullmakt til å godkjenne protokollen fra seksjonsårsmøtet, før 
den sendes ut til de valgte representantene som skal underskrive protokollen. 

 
Seksjonsstyrets innstilling: 

Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes. 

 

Merknader: 

Delegat 3, grenansvarlig Fuel Onroad, Anders Mikkelsen la frem følgende forslag til godkjenning 

av saksliste: 

 

«Seksjonsstyret har med bekymring blitt informert om påmeldingen til MSK fra sine medlemsklubber da 
det etter sigende kun skal være to (2) klubber som har påmeldt sine delegater. Den ene klubben er i tillegg 
innstilt med medlem i det nye seksjonsstyret. 
 
Sittende styre er klar over at årsmøtet er beslutningsdyktig med delegater kun fra to klubber, men det er 
særdeles bekymret for hvordan dette vil oppfattes ute i miljøet og miljøets tillit til det fremtidige styret. 
Det er to stykker som sto på valglisten som har trukket seg siden de føler at valget ikke vil være 
representativt for miljøet pga få klubber påmeldt. 
 
Sittende styre er klar over at man har en utfordring ang tillit mellom NMF og RSM-miljøet på nåværende 
tidspunkt, og vi tror ikke et årsmøte med kun to klubber tilstede vil være med på å styrke denne tilliten. Vi 
mener det burde være et minimum antall klubber tilstede for å kunne si at valget har funnet sted med den 
integriteten det bør ha. 
 
Litt av det vi møter ute i miljøet er negativitet angående NMF, men dette er heldigvis kun enkelte 
”gjengangere” som aldri har vært positive til endringen om å gå inn i et stort forbund. Dessverre er den 
store andelen med førere/klubber likegyldige til medlemskapet i NMF, noe som i denne sammenheng 
setter dem i samme kategori som de negative, at de ikke ser noen grunn til å møte på MSK. Denne 
likegyldigheten så vi også under åpent Teams-møte hvor hele RSM-Norge var bedt inn. Der var det 
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representanter fra 3 klubber tilstede utenom seksjonsstyret, hvorav den ene klubben hadde en 
representant som bare var nysgjerrig og ikke hadde kjørt på mange år (…) og de to andre klubbene har 
valgt å kjøre egen løpsserie (Norsk Touringserie) istedenfor Norgescup/Norgesmesterskap kommende 
sesong. 
 
Seksjonsstyret mener dette nå har gått for langt og at vi er nødt til å ta et oppgjør med dette. Vår mening 
er da at å utsette årsmøtet er en måte å få i gang prosessen på. Deretter ønskes det at det blir kalt inn til 
et nytt heldigitalt ekstraordinært årsmøte i følge gjeldende reglement (januar -21?). Ved å gjøre dette tror 
vi at store deler av miljøet vil bli mer oppmerksom på at det ikke bare nytter å sitte stille og se på, men at 
det faktisk kreves en liten innsats for at ildsjeler skal jobbe for deres saker inn mot forbundet. 
 
Det må legges til at sittende styret har jobbet tildels hardt for å snu endel føreres oppfatning av 
seksjonsstyret og NMF, men at disse har gått fra negative til likegyldige, dessverre ikke til positive. Styret 
er redd for at disse igjen vil bli negative hvis man gjennomfører årsmøte med kun to klubber tilstede. 
 
 
Vi håper på støtte fra NMF i denne saken, og vil jobbe hardt for å få en mye større andel klubber til å stille 
opp på et ekstraordinært årsmøte. 
 
På vegne av 
Christina Thorsbakken Nygård (Seksjonsstyreleder) 
Håvard Gulliksrud (Nestleder) 
Geir Bjarte Terum (Grenleder Touring Elektro) 
Hans Nikolaisen (Vara Touring Elektro) 
Hans Magne Berg (Grenleder 1/8 Offroad) 
Andreas Flaten (Vara 1/8 Offroad) 
Trygve Bull Freng (Vara Touring Fuel) 
 
Mvh 
Anders Mikkelsen» 
 

Delegat 9, Finn Olav Aasen ba om en utredning for videre plan dersom årsmøtet vedtar å utsette 

og innkalle til nytt årsmøte. Spesielt fokus på mellomtiden og handlingsplan.  

 

Delegat 3, Anders Mikkelsen orienterte om at sittende styret i henhold til lovverk blir sittende til 

nytt valg er gjort.  

 

Delegat 9, Finn Olav Aasen informerte om at han kunne bistå i arbeidet om en eventuell ny 

handlingsplan. 
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Votering: 

Det ble informert om 8 stemmeberettigede i salen. 

Forslaget ble støttet med 7 stemmer. Det ble avgitt 1 blank stemme. 

 

Vedtak: 

Årsmøtet avsluttes og det innkalles til ekstraordinært årsmøte i seksjon Radiostyrt Motorsport. 

 

 

Årsmøtet ble avsluttet med en oppfordring om å raskt innkalle til ekstraordinært årsmøte. 

 

 

 

 

 

Anne Danielsen 
Møtesekretær 

 

 

 

 

         Finn Olav Aasen  

Hans Magne Berg      Sign: 17.11.2020 
Hans Magne Berg                                                                                   
         Finn Olav Aasen 

Valgt underskriver       Valgt underskriver  
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