
 

Protokoll 
 
 

EKSTRAORDINÆRT SEKSJONSÅRSMØTE 
SEKSJON SNØSCOOTER 2021 

 
Microsoft Teams, 4. mars 2021 



  Ekstraordinært seksjonsårsmøte 
  Snøscooter 2021 
 
 
 
 

2 
 

 
 

Saksliste 
 
 

 
Sak 01 Godkjenne de fremmøtte delegater og deres 

stemmerett. 

Sak 02  Velge dirigent(er), og sekretær(er) samt 2 

representanter til å underskrive protokollen. 

Sak 03  Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. 

Sak 04  Valg 

 
  



  Ekstraordinært seksjonsårsmøte 
  Snøscooter 2021 
 
 
 
 

3 
 

Merknad:  
Delegat 1, Nestleder, Nina Lunden åpner møtet og spør om å bytte om på sak 1 og sak 2.  
Ingen innvendinger fra årsmøtet.  
 
 

1 GODKJENNING AV FREMMØTTE DELEGATER OG 
DERES STEMMERETT 

 
 

Seksjonsstyrets innstilling: 

De fremmøtte delegater, tildelt delegatnummer, og deres stemmerett godkjennes. 
 
Merknad: 
 
Det var 14 delegater fordelt på seksjonsstyret, 5 klubber og 3 regioner.  
 
Delegat 4, Grenansvarlig Snøfor, Johan Mathis Gaup spør om dirigent kan lese opp hvilke 
delegater som er til stede. 
 
 
 
Vedtak:  
De fremmøtte delegater, tildelt delegatnummer, og deres stemmerett godkjent.  

 

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

 
Seksjonsstyrets innstilling: 
Det gjøres følgende valg: 
1 dirigent:   Kjell Sigurd Strandenæs  
1 protokollfører:  Simen Høglien, fra administrasjonen 
 

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

Seksjonsstyrets innstilling: 

De foreslåtte kandidater velges. 

 

Merknad:  

Dirigent henvender seg til årsmøte for å få to frivillige til å skrive under på protokollen.  

Delegat 8, Nordreisa MK, Roy Holm og delegat 4, Grenansvarlig Snøfor, Johan Mathis Gaup 

meldte seg. 
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Vedtak:  
De foreslåtte kandidater ble godkjent.  
 

3 GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG 
FORRETNINGSORDEN 

 
3.1 Forretningsorden for gjennomføring av seksjonsårsmøte, digital 

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 ved å meddele i chat om 

taletid, dirigent vil gi beskjed når ordet er ditt  
• Alle skal ha mikrofon avslått, 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 i chat og på epost til nmf@nmfsport.no. Det skal også fremgå 

hvilket organisasjonsledd forslaget fremsettes på vegne av. 
 
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 gjøre. 
 

• Dersom det kreves eller er nødvendig med skriftlig avstemming, skal avstemming skje ved at 
det sendes ut en link til votering til delegaters registrerte epostadresse.  

 

mailto:nmf@nmfsport.no
mailto:nmf@nmfsport.no
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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. 

 

Merknad:  
Dirigent går gjennom forretningsorden.  
 
Det blir kjørt en test votering i chatten blant de 14 delegatene, for å se hvordan dette er. I testen 
fikk alle 14 delegatene stemt + 1 til.  
 
Delegat 4, Grenansvarlig Snøfor, Johan Mathis Gaup vil gjerne vite hvordan innkallelse har blitt 
sendt ut. Har hørt at noen klubber ikke har fått innkallelsen.  
 
Delegat 16, Generalsekretær, Tony Isaksen forklarer at dette er gjort i henhold til lov til oppført 
mailadresse til klubbene i idrettens systemer.  
 
 
Vedtak:  
Innkalling, saksliste og forretningsorden er godkjent.  
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4 VALG 
 
Valgkomiteen har bestått av Stig Hagadokken og May Helen Amundsen. Olav Hovet som var 
valgt leder av valgkomiteen søkte fritak fra sitt verv i november 2020, dette ble innvilget av 
forbundsstyret i desember 2020. 
 
Merknad:  
Dirigent forspør årsmøte om man kan velge de to posisjonene der det er foreslått kvinnelig 
representanter først.  
 
Delegat 8, Nordreisa MK, Roy Holm kommer med benkeforslag på Johan Mathis Gaup som 
seksjonsstyreleder.  
 
Delegat 4, Grenansvarlig Snøfor, Johan Mathis Gaup sier at han syns de skal følge 
foretningsorden å velge etter tur det står i innstilling.  
 
Delegat 15, Lovutvalg, Trygve Johnsrud sier at det ikke strider mot Loven at man endrer på 
valgrekkefølge.  
 
Delegat 5, Ungdomsrepresentant, Marte Lunden, kommer med innspill på at hun stiller til valg i 
sin posisjon på grunn av innstilt seksjonsstyreleder.  
 
Delegat 4, Grenansvarlig Snøfor, Johan Mathis Gaup starter sitt innlegg om valg. Takker for 
tilliten fra klubber og grasroten, og takker delegat 8, Nordreisa MK, Roy Holm for forslaget om 
seksjonsstyreleder. Men sier at han har full tillit til Nina Lunden som leder, og trekker sitt 
kandidatur som benkeforslag til seksjonsstyreleder.  
 
Delegat 5, Marte Lunden, kommer med innlegg som forklarer sitt kandidatur og hvorfor hun står 
som innstilt til sin posisjon.  
 
Delegat 8, Roy Holm, sier at Nordreisa MK trekker sitt benkeforslag.  
 
 
4.1 Valgkomiteens innstilling:  
 
Verv Kandidat Klubbtilhørighet 

Seksjonsstyreleder Nina Lunden (ny) Tydal Motorsykkelklubb 
 

Nestleder Tom Handeland (ny) Åseral Snøscooterklubb 

Grenansvarlig  
Snowcross 

Dan Vidar Rasmus (ny) 
 

Karasjok Motorklubb 

Vara Geirmund Lie (ny) Valdres Motorsportklubb 

Grenansvarlig Snowdrag Espen Persen (gjenvalg) Lakselv Motorklubb 
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Vara Svein Arne Kristiansen (ny) Alta Motorsportklubb 

Leder Snøfor Johan Mathis Gaup (gjenvalg) Kautokeino Motorklubb 

Vara Wenche Mjelde (ny) Hammerfest Racing Club 

Ungdomsrepresentant Marte Lunden (gjenvalg) Tydal Motorsykkelklubb 

Vara Christer Vangen (ny) Nordreisa Motorklubb 

 
Merknad:  
 
Avstemning:  
 
Seksjonsstyreleder:    Valgkomiteens innstilling: Nina Lunden 
 
Votering: Avgitt 13 stemmer: 11 stemmer Ja, 2 blanke stemmer 
 
Vedtak: Nina Lunden ble valgt til seksjonsstyreleder 
 
 
Delegat 4, Grenansvarlig Snøfor, Johan Mathis Gaup, vil ha presisering av aldersgrense på valg 
av ungdomsrep.  
Dirigent henvender seg til Lovutvalg, og Lovutvalg kommer med uttalelsen: Må være under fylte 
26 år når vedkommende blir valgt.  
 
 
Ungdomsrepresentant   Valgkomiteens innstilling: Marte Lunden 
 
Votering: Avgitt 13 stemmer: 11 stemmer Ja og 2 blanke stemmer. 
 
Vedtak: Marte Lunden ble valgt til seksjonsstyreleder 
 
 
 
Nestleder:     Valgkomiteens innstilling: Tom Handeland 
 
Votering: Avgitt 13 stemmer: 12 Stemmer Ja og 1 blank stemme. 
 
Vedtak: Tom Handeland ble valgt til Nestleder 
 
 
 
Grenansvarlig Snowcross  Valgkomiteens innstilling: Dan Vidar Rasmus 
 
Votering: Avgitt 14 stemmer: 11 Stemmer Ja og 3 blanke stemmer 
 
Vedtak: Dan Vidar Rasmus ble valgt til Grenansvarlig Snowcross 
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Vara Grenansvarlig Snowcross Valgkomiteens innstilling: Geirmund Lie 
 
Votering: Avgitt 12 stemmer: 11 stemmer Ja og 1 blank stemme 
 
Vedtak: Geirmund Lie ble valgt til vara Grenansvarlig Snowcross 
 
 
 
Grenansvarlig Snowdrag  Valgkomiteens innstilling: Espen Persen 
 
Votering: Avgitt 13 stemmer: 13 stemmer Ja 
 
Vedtak: Espen Persen ble valgt til Grenansvarlig Snowdrag 
 
 
 
Vara Grenansvarlig Snowdrag  Valgkomiteens innstilling: Svein Arne 
Kristiansen 
 
Votering: Avgitt 12 Stemmer: 12 Stemmer Ja 
 
Vedtak: Svein Arne Kristiansen ble valgt til vara Grenansvarlig Snowdrag 
 
 
 
Grenansvarlig Snøfor   Valgkomiteens innstilling: Johan Mathis Gaup 
 
Votering: Avgitt 14 Stemmer: 8 Stemmer Ja og 6 blanke stemmer 
 
Vedtak: Johan Mathis Gaup ble valgt til Grenansvarlig Snøfor 
 
 
 
Delegat 4, Grenansvarlig Snøfor, Johan Mathis Gaup presiserer at kandidat Wenche Mjelde ikke 
er ny kandidat, sånn som det står saksdokumentene, men at hun er på gjenvalg.  
 
Vara Grenansvarlig Snøfor  Valgkomiteens innstilling: Wenche Mjelde 
 
Votering: Avgitt 13 Stemmer: 13 stemmer Ja 
 
Vedtak: Wenche Mjelde er valgt som vara Grenansvarlig Snøfor.  
 
 
 
Vara Ungdomsrepresentant   Valgkomiteens innstilling: Christer Vangen 
 
Votering: Avgitt 14 stemmer: 13 stemmer Ja og 1 stemme blank 
 
Vedtak: Christer Vangen er valgt som vara Ungdomsrepresentant.  
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4.2 Valgkomite 
 
Seksjonsstyret vil fremme forslag til ny valgkomite på årsmøtet. 
 
Merknad: 
Delegat 1, Nestleder, Nina Lunden legger frem forslaget fra seksjonsstyret til ny valgkomité med 
3 medlemmer og ingen vara. Ikke innstilt noen leder, men vil at ny valgkomité skal konstituere 
seg selv med leder.  
 
Seksjonsstyrets innstilling:  
Medlem: Klement Erland Hætta 
Medlem: May-Helen Amundsen 
Medlem: Stig Hagadokken  
 
Dirigent ber om innspill fra Lovutvalg.  
Delegat 15, Lovutvalg, Trygve Johnsrud uttaler seg om at det er ønskelig med varamedlemmer, 
men at det bør være mulig å gi tillatelse til valgkomité å konstituere seg selv.  
 
Delegat 4, Grenansvarlig Snøfor, Johan Mathis Gaup kommer med benkeforslag på 1 
varamedlem: Hanne Mari Kuhmunen, Kautokeino MK. Delegat sier at vedkommende er forespurt 
og takket ja.  
 
Delegat 1, Nestleder, Nina Lunden spør om uttalelse fra Lovutvalg om man kan spørre årsmøte 
om man kan tildele mandat til seksjonsstyre for å innstille 1 ekstra vararepresentant. 
 
 
Valg og avstemning:  
Innstilling valgkomité med 3 medlemmer og 1 vara:   
Medlemmer: Klemet Erland Hætta, May-Helen Amundsen og Stig Hagadokken 
Vara: Hanne Mari Kuhmunen 
 
Votering: 13 stemmer avgitt: 12 stemmer Ja og 1 blank 
 
Vedtak: Valgkomitéen er valgt i sin helhet som innstillingen viser 
 
 
 
Årsmøtet stemmer over å gi fullmakt til valgt Valgkomité om å konstituere seg selv med 
leder: 
 
Votering: 13 Stemmer avgitt: 10 stemmer Ja og 3 stemmer blankt 
 
Vedtak: Årsmøtet har gitt Valgkomitéen fullmakt til å konstituere seg selv med leder 
 
 
 
Årsmøtet stemmer over å gi fullmakt til valgt seksjonsstyre om å oppnevne 1 varamedlem 
til valgkomitéen.  
 
Votering: 13 stemmer avgitt: 13 stemmer Ja.  
 
Vedtak: Årsmøtet har gitt Seksjonsstyret fullmakt om å oppnevne eit nytt varamedlem til 
valgkomitéen.  
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Dirigent takker for deltakelsen og for tilliten som dirigent. Og gir ordet videre til nyvalgt 
seksjonsstyreleder Nina Lunden.  
 
Delegat 4, Grenansvarlig Snøfor, Johan Mathis Gaup får først ordet og takker for et fint møte og 
gratulerer det nye styret og ser frem til samarbeid.  
 
Delegat 1, Nestleder, Nina Lunden, nyvalgt seksjonsstyreleder takker for oppmøtet og 
engasjementet og ser frem til samarbeidet fremover. Ser også frem til å kunne møtes fysisk igjen 
til møter. Takker også samtlige for et flott møte.   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Simen Høglien  
Møtesekretær  
 
 
Dato: 
 
 
 
 
 
 
           
Roy Holm        Johan Mathis Gaup 
Valgt underskriver       Valgt underskriver  
 
 
Dato:          Dato:  
 

Jun 17, 2021

Roy holm (Jun 17, 2021 13:13 GMT+2)

Jun 17, 2021

Simen Høglien (Jun 17, 2021 13:14 GMT+2)

Jun 17, 2021
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