
 

 

 
 
 
 
 

Innkalling til årsmøter i Norges Motorsportforbund (NMF) avdelinger / 
seksjoner.  
 
Sted: Quality Hotel Oslo Airport, Lokevegen 7 – 2067 Jessheim. 
 
§ 23 i lov for NMF sier blant annet følgende om seksjonsårsmøter: 
«Seksjonsårsmøter avholds hvert annet år for hver av forbundets særidretter innen utgangen av 
november måned. Seksjonsårsmøter avholdes året etter og året før hvert ordinære Forbundsting.» 
 
Årsmøtene avholdes på samme sted og helg som den årlige Motorsportkonferansen, lørdag 12. 
november 2022. Fullstendig program med tidspunkter blir publisert på NMFs nettsider.  
 
§ 24 i NMFs lov fastsetter representasjonen på seksjonsårsmøtet med stemmerett: 
 

a) Seksjonsstyret 
b) Delegater fra klubbene med aktivitet i respektiv særidrett, etter følgende skala: 

a. 001 – 050 medlemmer   1 delegat 
b. 051 – 100 medlemmer   2 delegater 
c. 101 – 200 medlemmer   3 delegater 
d. 201 – 300 medlemmer   4 delegater 
e. 301 og flere medlemmer  5 delegater 

c) 1 representant fra hver av regionene med aktivitet i seksjonen. 
 
Som beregningsgrunnlag benyttes idrettens siste tilgjengelige oppgaver over medlemmer/aktive 
tilknyttet seksjonens særidretter (2021). Denne ligger vedlagt innkallingen og ligger tilgjengelig på 
www.nmfsport.no.  
 
Delegatene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, eller oppnevnt av styret etter 
fullmakt fra årsmøtet. Årsmøteprotokoll og eventuelt styrereferat må sendes til NMF før frist for 
påmelding.  
Skyldig kontingent / avgifter medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på seksjonsårsmøtet - 
Fullstendig lovgrunnlag finnes i NMFs lov. 
 
Klubbene kan kun velge utsendinger til seksjonsårsmøtet som har tilknytning til grener for den aktuelle 
seksjon/avdelingsforbund/særidrett i NMF.  
 
Delegasjoner skal sammensettes i henhold til NIFs lov §2-4 (kjønnsfordeling). Forskrifter knyttet til 
denne bestemmelsen finnes her. Eventuell dispensasjon fra denne bestemmelsen kan kun gis av 
Idrettskretsen klubben er tilknyttet.  
 
 
§ 26 i NMFs lov fastsetter dagsorden for årsmøtet: 

1. Godkjenne de fremmøtte representanter 
2. Velge dirigent(er) 
3. Velge protokollfører(e) 
4. Velge to representanter til å underskrive protokollen 
5. Godkjenne innkallingen 
6. Godkjenne sakslisten 

Til:  
Medlemsklubber 
Regionsstyrer 
Tillitsvalgte 
Valgkomiteen 

 

Oslo, 9. september 2022 
 

http://www.nmfsport.no/
https://nmfsport.no/wp-content/uploads/2021/11/NMF-Lov-2021.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/


 

 

7. Godkjenne forretningsorden 
8. Behandle beretning for årsmøteperioden 
9. Behandle seksjonens regnskap 
10. Behandle forslag og saker 
11. Behandle handlingsplan og budsjett 
12. Foreta følgende valg 

a. Leder / seksjonens representant til Forbundsstyret 
b. Nestleder / seksjonens vararepresentant i Forbundsstyret 
c. 3 – 9 grenansvarlige seksjonsstyremedlemmer (maksimalt 1 person pr. gren ved 3 

eller flere grener). 
d. 3 – 9 personlige vararepresentanter for de grenansvarlige seksjonsstyremedlemmene 
e. Styremedlem under 26 år med vararepresentant 
f. Valgkomite med leder og 2 medlemmer, samt 2 varamedlemmer 

 
Om forslag ønskes behandlet sier NMFs lov § 23-3:  
«Forslag som skal behandles på seksjonsårsmøtet og påmelding av delegater må være sendt 
seksjonsstyret senest 4 uker før seksjonsårsmøtet. Fullstendig saksliste med alle dokumenter, 
inkludert valgkomiteens innstilling, må være utsendt minst 2 uker før seksjonsårsmøtet.» 
 
Frist for innsendelse av saker: tirsdag 11. oktober kl.: 23:55 
Frist for påmelding av delegater: tirsdag 11. oktober kl.: 23:55 
 
Etter fristens utløp vil det likevel være mulig å møte direkte til seksjonsårsmøtet. Delegater som møter 
direkte til årsmøtet må sørge for at de har med seg nødvendig dokumentasjon på at de er lovlig valgt 
til å stille som klubbens delegat. NMF vil ikke garantere bevertning og overnatting ved direkte 
oppmøte.  
 
Saksforslag og kopi av årsmøteprotokoll, eventuelt også styrereferat, sendes til nmf@nmfsport.no 
innen frist.  
 
Påmelding av delegater gjøres via deltager.no, klikk her for å komme til påmeldingen.  
 
Fullstendig saksliste og eventuelt andre nødvendige dokumenter gjøres tilgengelig på NMFs nettsider 
senest 2 uker før årsmøtet. Det vil ikke bli delt ut saksdokumenter. Dersom delegater ønsker å ha 
saksdokumenter i papirform må dette tas med selv.  
 
Med vennlig hilsen, 
Seksjon Motorsykkelsport Seksjon 

Båtsport 
Seksjon 
Snøscootersport 

Seksjon Radiostyrt 
motorsport 

Cato Ove Karlsen (s) 
Seksjonsleder 

Mette Moen Knutsen (s) 
Seksjonsleder 

Nina Lunden (s) 
Seksjonsleder 

Sølvi Andreassen (s) 
Seksjonsleder 

  
 

Tony Isaksen (s) 
Generalsekretær 
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