Protokoll Seksjonsstyremøte Snøscooter
Møtenr:

11.09.2022

0077-22

Sted og tid:

Kl.: 10:00 – 16:00
Ullevål Stadion/Microsoft teams

Møtedeltagere
Medlemmer

Navn

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

Vara sc

Geirmund Lie

X

Vara sd

Svein Arne Kristiansen

X

Vara sf

Innkalt

Til stede Forfall

Ikke møtt

x

x

X

Vara ur

Christer Vangen

X

Visepresident
Snøscooter

Johan Mathis Gaup

X

Sekretær seksjonsstyret

Mats Gundersen

X

x
x
x

Arbeidsmøtet startet kl. 10.00: Leder, Grenleder SNX og Grenleder Snowdrag møtte.
Seksjonsstyremøtet startet kl. 16.00 Visepresident møtte kl. 16.30. Avsluttet 10.09.2022 kl. 19.50
Møtet gjenopptatt 11.09.2022 kl. 10.00 – Nestleder, Leder, Grenleder SNX, Grenleder Snowdrag og
Visepresident møtte.
Møtet avsluttet 11.09.2022 kl. 13.00
Konstituering av møtet
43-22 Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.
Vedtak: Godkjent
44-22 Godkjenne følgende protokoller: 0076-22
Forslag til vedtak: Protokoll 0076-22 bekreftes godkjent.
Vedtak: Godkjent
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Faste temaer
45-22

Rapport fra Forbundsstyret (orientering) – Sakfører, Visepresident Snøscooter
Forslag til vedtak: Orientering fra seksjonsleder tas til etterretning.
Vedtatt

46-22

Rapport fra grenene (orienteringer)
Forslag til vedtak: Rapportene tas til etterretning.
Vedtatt

47-22

Handlingsplan 2021-22 (orienteringer) – seksjonen gjennomgår vedtatt
handlingsplan
Forslag til vedtak: Status for handlingsplan tas til etterretning.
Vedtatt

48-22

Toppidrett (orientering) –
Forslag til vedtak: Status tas til etterretning.
Vedtatt

Saker til informasjon, drøfting og behandling

49-22 ARRANGØRMANUAL / VEILEDER
Vedtak: Saken er tatt ut av sakskartet og gjennomgått på arbeidsmøte

50-22 OMDISPONERINGER BUDSJETTER
51-22 NM 2023 SNOWCROSS

52-22 ENDRINGSFORSLAG SR

53-22 NM-VEKA SOMMER 2023

Seksjon SS styresak 49-22 – ARRANGØRMANUAL / VEILEDER
Saksfremlegg:
I mai hadde vi Arrangør-/rekrutteringskonferanse og der la vi fram en prototype av en veileder for
arrangører. I ettertid viser det seg at det faktisk har eksistert en slik manual hos NMF. Den
eksisterende manualen ble oversendt fra administrasjonen til Seksjonsstyreleder, som igjen
sammenfattet de to foreliggende manualene. Sammenfattelsen er sendt ut til
Seksjonsstyremedlemmer til gjennomsyn og for kommentarer.
Det er ikke kommet inn noen kommentarer i forkant av saksbehandlingen.
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Seksjonsstyret går igjennom arrangørmanualen for snøscooter og gjør de nødvendige endringer før
den oversendes til administrasjonen for publisering.
Forslag til vedtak:
Seksjonsstyret vedtar arrangørmanual snøscooter som utsendt.
Fra møtebehandlingen:
Vedtak:
Vedlegg i saken:
Arrangørmanual Snøscooter – Endring med sporing.

Seksjon SS styresak 50-22 – OMDISPONERINGER BUDSJETTER
Saksfremlegg:
Det er høst og snart årsslutt. Seksjonsstyret må se på sine budsjetter og foreta justeringer.
Skal ledige midler lyses ut til øremerket formål?
Seksjonsstyret har i sitt arbeidsmøte 10.09.2022 diskutert og gått igjennom budsjettene og legger så
saken frem for Seksjonsstyret til vedtak.
Forslag til vedtak:
Seksjonsstyret vedtar omdisponering/budsjettjusteringer som fremlagt fra arbeidsmøtet 10.09.2022
Fra møtebehandlingen:
Følgende forslag til omdisponeringer budsjett:
Seksjon:
Kr. 36.238,- konto 40003 utgiftsføres Arrangørkonferanse
Snowcross:
Kr. 79.625,- flyttes fra 40011 til 40003
Kr. 30.000,- flyttes fra 40005 til 40003
Snowdrag:
Kr. 17.000,- flyttes fra 40001 til 40003
Ingen endringer i Snøfor.
Forslag til vedtak:
Foreslåtte budsjettendringer vedtas.
I tillegg:
Snowcross og snowdrag går sammen om å utlyse midler til bredde barn/ungdom/kvinner/integrering.
Utlysning skjer så fort som mulig, med søknadsfrist 09.10.2022.
Det utlyses midler innen Snowcross, Watercross, Snowdrag og Bakke.

Vedtak: Vedtatt som framlagt
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Vedlegg i saken:

Seksjon SS styresak 51-22 – NM 2023 SNOWCROSS
Saksfremlegg:
Tildeling har drøyd ut til det seineste laget, pga vent og avklaring på NM Veka Winter 2023. Da denne
ble avlyst, får tildeling av NM 2023 andre kriterier.
Forslag til vedtak:
Snowcross Individuell NM 2023 og Stadioncross NM 2023 tildeles Singsås Motorklubb. Singsås
Motorklubb oppfyller alle søker kriterier, og vedlagt alle dokumentasjoner til deres søknad. I tillegg
hadde Nord Norge NM 2022. Så ut ifra tidligere praksis, ønsker vi å veksle geografisk NM tildelinger
mellom Nord, Midt og Sør om vi får søknader fra alle aktuelle områder.
Hattfjelldal SSF vil være som 1 reserve, og Alta MSK som 2.reserve..
Fra møtebehandlingen:
Søknader og dokumentasjon ble gjennomgått. Grundige og godt dokumenterte søknader. Alle har
søkt innenfor søknadsfristen. Det sjekkes ut om banene er godkjent for NM.
Vedtak: Singsås MK tildeles NM 2023 med forbehold om B-banestatus. Hattfjelldal SSF settes
som 1.reserve og Alta MSK som 2.reserve
Vedlegg i saken:
Saksgrunnlag 1-6.

Seksjon SS styresak 52-22 – ENDRINGSFORSLAG SR
Saksfremlegg:
Det ble våren 2022 nedsatt en arbeidsgruppe for å jobbe med endringer i SR.
Gruppen har bestått av:
Tom Handeland, leder
Dan Vidar Rasmus, Grenleder SnowX
Espen Persen, Grenleder SnowDrag
I tillegg har gruppen knyttet til seg utøvere fra miljøet, som har bidratt inn med diskusjon og forslag til
endringer.
Forslag til endringer i SR følger vedlagt.
Det foreligger ingen vesentlige endringer i SnowDrag og Bakke.
Generelt, Watercross og SnowX er det foreslått en del endringer.
Berørte hovedtema for forslagene:
Generelt for alle grener Snøscooter
1 ny klasse/løpsform – Retrocross
Snøscootercross:

Watercross:

Bakke:

Klasser

Maskin- og førerklasser

Bruk av hjelm

Konkurranseområde

Øyebeskyttelse

Gjennomføring konkurranse

Bakkedrag

Dragracing:
Klasser
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Tyvstart

Berging

Løpsform og klasser

Krav til utstyr

Trening
Anleggskategorier
Seksjonsstyret jobber seg gjennom alle forslagene som foreligger.
Totalt er det 28 forslag til endringer, derav 2 av dem (vedlegg 18 og 19) bør slås sammen til 1
endringsforslag, da det omhandler samme pkt.
Forslag til vedtak:
Seksjonsstyret vedtar forslag til endringer i SR, som fremlagt.
Endringene trår i kraft f.o.m 01.01.2023
Fra møtebehandlingen:
Møtet avsluttet kl. 19.45 10.09.2022
Møtet starter på igjen kl. 10.00.2022
Forslag til endringer ble gjennomgått og votert over hver for seg. Det forelå 28 endringsforslag i
forkant av møtet. Under møtet kom det 1 endringsforslag til. Alle ble behandlet. Endringsforslag nr. 18
er med i endringsforslag nr. 19. Endringsforslag nr. 18 ble derfor forkastet.
De fleste endringsforslagene ble vedtatt. 2 av 29 ble ikke vedtatt som foreslått.
Alle endringsforslagene sendes inn til administrasjonen for endelig godkjenning.
Vedtak: Endringsforslag ble ikke vedtatt:
nr. 004 - klassebenevnelser
nr. 009 – pigger i beltet
Øvrige forslag ble vedtatt.
Vedlegg i saken: 29 endringsforslag SR
SAK 53-22 NM-VEKA SOMMER 2023
Hvilke aktiviteter kan snøscooter delta med under NM-veka 2023 sommer?
Felles mail sendt til alle grenledere angående gren inn i NM-veka sommer 2023
Dan Vidar svarte at Watercross var aktuelt å ta inn. Må finne et egnet område for det.
Seksjonsstyreleder /Visepresident har også fått tilsendt mail om akkurat det samme.
Seksjonsstyreleder har svart at Watercross er høyst aktuell, og gjerne i samråd med båt. Det
ble også nevnt at drag kan være aktuell. Asfalt/gress eller korndrag.
Watercross har pr i dag ikke NM-status. Det må umiddelbart søkes om å kunne få NM-status for
å kunne delta i NM-veka sommer 2023.
Vi har vært gjennom en koronapandemi, som har hemmet denne grenen i å kjøre større
konkurranser i Watercross.
Forslag til vedtak:
Seksjon snøscooter ønsker å implementere Watercross i NM-veka sommer 2023.
Grenleder Snowcross får ansvar å følge opp dette videre.
Grenleder Snowdrag får ansvar for å undersøke i drag-miljøet om det er interesse for
deltagelse på NM-veka 2023.
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