
 

          

 
Protokoll fra seksjonsstyremøte NMF avdeling 
Norges Båtsportforbund 

Protokoll 0087-21 
 
Tid   : Tirsdag 15. juni 2021 kl. 18:00 – 20:30 
 

Sted   : Teams-møte 
 

Tilstede  : Mette Moen Knutsen 
Christian Hammernes  
Jarle Hagane, ikke i sak 0320899 
Lars Magne Drange 
Svein Henriksen 
Per Christian Skoglund, ikke stemmerett 
 
Forfall: 
Oline Nordli 
Nicolay Rylander 
Daniel Svae Andersen  

 

Administrasjonen: 
Geir Lilletvedt, ikke i sak 0320899 
Marthe Hagen 

 
1. 0320892 Godkjenning innkalling og saksliste 

Vedtak:  
Innkalling og saksliste godkjent 

 
2. 0320893 Godkjenning av protokoll 0086-21 

Vedtak:  
Protokoll 0086-21 godkjent 

 
3. 0320894 Økonomirapport pr mai måned 

Vedtak: 
Økonomirapport pr. mai gjennomgått og tatt til etterretning. 

 
4. 0320895 Status administrasjonen 

Vedtak: 
Neste seksjonsstyremøte er 12 august. Det vil videre også avholdes et 
seksjonsstyremøte Torsdag16. september. 
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I neste møte skal et emne være hva båtsporten skal gjøre av tiltak fremover for å 
øke aktiviteten og antall aktive utøvere.  
Orienteringene om kommende frister som gjelder for diverse møter ble tatt til 
etterretning. 

 
5. 0320896 Status høringer – høyhastighet, førerbevis 

Vedtak: 
Høringssvar innsendt 24.mai. Det bør videre arbeides med å få Sjøfartsdirektoratet 
til å få i gang et arbeid med hensyn til de fremtidige forutsetninger rent 
regelmessig for båtsporten i Norge. 

 
6. 0320897 Status NM-veka 

Vedtak: 
Orienteringen tatt til etterretning. 

 
7. 0320898 Covid 19 – status terminliste og arrangementer med eventuelle 

justeringer etter oppdatert status fra UIM. 
Vedtak: 
Grenlederne kommer tilbake til seksjonsstyreleder med en oversikt over hvem som 
skal kjøre internasjonale konkurranser inneværende år samt hvilke konkurranser 
som en kan få gjennomført nasjonalt. 
Nordisk mesterskap i Aquabike i Sverige er avlyst. Vi venter fortsatt på en endelig 
avklaring når det gjelder Nordisk mesterskap i Offshore, også i Sverige. 
 

8. 0320899 Søknad dekning kostnader Munthe Kaas 
Vedtak:  
Søknad om dekning av saksomkostninger får ikke tilslutning fra seksjon båt.  

 
9. 0320900 Saker fra Forbundsstyret 

Vedtak: 
Orienteringen tatt til etterretning. 
 

10. 0320901 Idrett og alkohol – «av og til». 
Vedtak: 
Orienteringen tatt til etterretning. 
 

11. 0320902 Antidoping 
Vedtak: 
Administrasjonen legger ut en notis på hjemmesiden og oppfordrer alle 
båtsportutøvere til å ta kurset «ren utøver» som foreligger i en ny utgave. 
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12. 0320903 Eventuelt 

 
a. Tønsberg båtrace 

Vedtak: 
Nestleder avklarer arrangøransvaret med klubben. 

 
b. Maraton working group UIM 

Vedtak: 
Rune Høgvold forespørres å stille fra NMF til å ta del i arbeidsgruppen. 
Avklares i løpet av neste uke. Ellers tas orienteringen til etterretning 
 

 
 

  
Mette Moen Knutsen     Geir Lilletvedt 
Seksjonsstyreleder      Forbundsadvokat 
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