Protokoll seksjonsstyremøte 0059-21

Møtedato:

Møtenr:

Sted og tid:

01.03.2021

0059-21

Teams 01.03.2021 kl. 19.00

Møtedeltagere
Medlemmer

Navn

Innkalt

Tilstede Forfall

Leder

Klemet Erland Hætta

X

Nestleder

Nina Lunden

X

Ungdomsrepresentant

Marte Lunden

X

Grenleder

Geirmund Lie

X

X

Grenleder

Espen Persen

X

X

Grenleder

Johan Mathis Gaup

X

X

Vara sc

Dan Vidar Rasmus

Vara sd

Bjørn Ivar Henriksen

Vara sf

Wenche Mjelde

Vara ur

Ole Herman Sjøgren

X

Visepresident
Snøscooter

Line Karlsen

-

Ny Visepresident
Snøscooter

Tor Farstad

X

X

Sekretær seksjonsstyret

Mats Gundersen

X

X

Ikke møtt

X
X
X

X

SAK NR: 0490520-21 – Godkjenne av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste godkjennes
Vedtatt
SAK NR: 0490521-21 – vedta protokoll 0058-21

Protokoll vedtatt

SAK NR: 0490522-21 – Tildelingsmodell for alle NM grener i snøscooter
Saksgrunnlag: Vi har de siste to årene gjort oss avhengige av hva som skjer med NM Veka og hvor det
arrangeres når det gjelder vårt bidrag der, NM i stadioncross. Dette har vi tidligere diskutert i seksjonen, der
vi har vært litt tvilende på om vi skal fortsette å være en del av NM Veka. På bakgrunn av det som har
skjedd de siste to årene og planene for avvikling av NM Veka videre, vil vi vanskelig kunne forsvare dette
når man tenker vår tildeling av NM i fremtiden, spesielt når man tenker på geografisk spredning, selv om
man ser stor nytteverdi av eksponeringen av sporten og mulig rekruttering. Det foreslås at seksjonen går
tilbake til den gamle malen og deler ut NM individuelt sammen med NM i stadioncross til en og samme
arrangør, da man lettere vil kunne spre dette rettferdig geografisk, sørger for at arrangementet blir avviklet
av erfarne arrangører og man slipper belastningen for kjørere for å delta på NM, noe som i seg selv virker
rekrutterende med større deltakelser. Man vil likevel kunne komme tilbake til NM Veka, om denne blir
plassert i nærheten av en av våre aktive klubber, noe som vil kvalitetssikre en eventuell tv-sending.

Forslag til vedtak: Styret bestreber å spre NM arrangementene geografisk. NM Indivduelt og NM
stadioncross primært gjennomføres av samme arrangør og samme helg. Styret vil hensynta tildeling av NM
Veka og vil vurdere om det er hensiktsmessig å delta for en av våre grener, sommer som vinter, årlig.
Forslaget vedtas enstemmig.

SAK NR: 0490523-21 – Avholdelse av NM Individuelt og NM Stadioncross av Verdal MK
Saksgrunnlag: På bakgrunn av sakene 0490517-21 og 0490518-21 fikk Verdal MK én uke på ta stilling til
om de ønsket å stå for gjennomføring av NM Stadioncross og NM Individuelt samtidig. Grenleder,
Geirmund har hørt med klubben og orienterer om svaret deres. Det har også kommet en oppdatert
smittevernveileder som slår endelig fast at gjennomføring av NM med dagens smittevernveileder ikke er
gjennomførbart. Neste oppdatering av smittevernveileder er anslått å komme i midten av mars.
Forslag til vedtak: Verdal MK har besluttet å stå ved avgjørelsen om å avholde arrangementet.
Seksjonsstyret står ved vedtakene i sakene 0490517-21 og 0490518-21 går videre med planene om
arrangering av NM, helgen 27-28. mars. Forbeholdt at det åpnes opp for gjennomføring av konkurranser for
personer over 20 år.
Forslaget vedtas enstemmig.
SAK NR: 0490524-21 – Fastsettelse av endelig møtekalender for 2021
Saksgrunnlag: Det foreslås å avholde seksjonsstyremøtene i forkant av Forbundstyremøtene slik at
seksjonen sammen kan ta stilling til saker som er reist til Forbundsstyret.
Forbundsstyret har følgende møtekalender:
17.mars
14.april
19.mai
23.-27.juni NM Veka sommer
24.august
6.oktober
12.-14. november MSK
15.desember
Forslag til vedtak: Seksjonsstyret velger følgende datoer for gjennomføring seksjonsstyremøter:
• 15. mars

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

27.-28.mars - i forbindelse med NM – (kan utsettes/avlyses)
8.april
12. mai
17.juni
19.august
3.-5. september - siste frist for endring i SR
30.september
4.november
12.-14.november i forbindelse med MSK
9.desember

Forslaget vedtas enstemmig.
SAK NR: 0490525-21 – Valgkomite for neste valgperiode
Saksgrunnlag: Seksjonsstyret må ta stilling til hvem som skal henstilles til valgkomiteen for neste
valgperiode. Seksjonsstyrets medlemmer får muligheten til å komme med sine forslag til valgkomiteens
sammensetning.
Forslag til vedtak: Leder: Stig Hagadokken, Medlem: May-Helen Amundsen Rasmus. Vi avventer svar
innen årsmøtet for siste faste plass i valgkomiteen og komiteens to varaplasser.
Forslaget vedtas enstemmig.

