Seksjonsstyremøte 01.12.2021 innkalling med saksliste
Møtedato:

Møtenr:

Sted og tid:

01.12.21

0067-21

Teams 01.12.21

Medlemmer

Navn

Innkalt

Leder

Nina Lunden

X

X

Nestleder

Tom Handeland

X

X

Ungdomsrepresentant

Marte Lunden

X

Grenleder SNX

Dan Vidar Rasmus

X

X

Grenleder Snowdrag

Espen Persen

X

X

Grenleder Snøfor

Wenche Mjelde

X

X

Vara sc

Geirmund Lie

X

Vara sd

Svein Arne Kristiansen

X

Vara ur

Christer Vangen

X

Visepresident
Snøscooter

Johan Mathis Gaup

X

Sekretær seksjonsstyret

Mats Gundersen

X

Møtedeltagere
Tilstede Forfall

Ikke møtt

X

Vara sf
X
X
X

SAK NR: 0490566-21 – Godkjenne innkalling og saksliste
-

Innkalling med saksliste godkjennes.

SAK NR: 0490567-21 – godkjenne protokoll 0065-21 og 0066-21
-

Protokoller godkjennes.

Vedtakssaker:

Sak NR: 0490568-21 – Overføre restmidler fra seksjonsbudsjettet til søknadspostene
Saksgrunnlag: Seksjonen lot noen midler stå uberørt på seksjonsbudsjettet ved forrige justering av
årsbudsjettet. Med mange innkomne søknader må seksjonen ta stilling til om den skal øke potten det søkes
midler fra.
Forslag til vedtak: Seksjonen diskuterer seg fram til en sum og gjør nødvendige posteringsendringer
budsjettene.
-

Endringer av budsjett vedtas. Sendes til økonomiavdelingen for godkjenning.
Oppdatering 03.12.21: Budsjett med endringer godkjennes av økonomiavdelingen.

SAK NR: 0490569-21 - Behandle innkomne søknader om støtte til prosjekter:
Saksgrunnlag: Se vedlagte søknader. Saken behandles punktvis:

Kommentar: Seksjonsstyreleder går ut av møtet under tildeling grunnet tilknytting til en av klubbene.
Forslag til vedtak: Seksjonen har foretatt vurderinger av innkomne søknader. Søknader avvist på
bakgrunn av mangelfull søknad eller grunnet tildeling av betydelig sum i andre kategorier, vil få skriftlig
tilbakemelding om grunnlag for avvisningen. Videre har seksjonen vurdert på bakgrunn av innkomne
godkjente søknader, tildeling i de tre kategoriene det er søkt om: anleggsmidler, kom-og-prøv-midler og
rekrutteringsmidler. Her er det gjort en totalvurdering på tildeling på bakgrunn av søknadens størrelse og
tildelinger i andre kategorier. Seksjonen godtar tildelinger som den står. Samtlige klubber vil få
tilbakemeldinger på tildeling som er gjort.
-

Forslaget vedtas enstemmig

Kommentar: Arbeidsarket for tildeling er unntatt offentlighet.

SAK NR: 0490570-21 - Endringsforslag til Endags FUN-Lisens:
Saksgrunnlag: Se vedlegg 1.
Forslag til vedtak: Grunnet at møtet er langt over tid vurderes det at saken flyttes til neste
seksjonsstyremøte.
-

Forslaget vedtas enstemmig

SAK NR: 0490571-21 – Forslag til møtekalender 2022
Saksgrunnlag: Seksjonen ønsker å avholde sine møter i forkant av forbundsstyret sine møter for å kunne
fremme seksjonens meninger om oppkommende saker i forbundsstyret. Forbundsstyret har lagt opp
følgende kalender for 2022:
-

21. januar
2. mars
Xx. April
11. mai
24-25. juni (NM-Veka)
24. august
28. september
11. november (MSK)
14. desember

Forslag til vedtak: Seksjonsstyret avholder møter på følgende tidspunkt:
-

19. januar
22. februar
20. April
4. mai
15. juni
17. august (starte SR planlegging)
2-4. september (Ferdigstille SR)
9. november
7. desember.

Forbundsstyret vedtar følgende møtekalender. Endringer kan gjøres underveis ved behov.

-

Forslaget vedtas enstemmig.

Orienteringssaker

Orienteringssak 1: Konsekvenser av motorsport i elver og vann
Saksopplysning: Se vedlegg 1 og 2.
Orienteringssak 2: Tillitsvalgtseminar 21-23. januar

Orienteringssak 3: Neste års budsjett
Saksopplysning: Budsjettet vedtas på første møte i januar. Alle må ha sitt utkast til budsjett klart til da.

