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REFERAT
ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 1999
Sted: Tønsberg
Dato: 20 februar 1999
Tilstede: Forman:

Roger Josefsen (RJ),
Vestfold Heatracing:

Østfold Modellbåtklubb:

Roger Sandåker (RS)
Hugo Ivan Sørensen (HIS)
Leif Rasmussen (LR)
Ole Bjørn Tjugen (OBT)

Buskerud RC-klubb: Tore Hilde (TH)
Bergen HRT:

Arne Sunde (AS) over telefon
grunnet kansellering av fly fra
Bergen.

Ingen deltakere fra Lindesnes MBK, Kristiansand MBK eller
Sandnes MBK

1) GODKJENNING AV INNKALLELSE
Innkallelsen ble godkjennt uten innsigelser

2) VALG AV REFERENT
TH ble enstemmig valgt som referent.

3) ÅRSBERETNING
Årsberetning ble presentert av RJ og gjennomgått.
godkjennt uten innsigelser. Kopi vedlagt.
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4) REGNSKAP
Regnskapet for 1998 ble gjennomgått. Inntektene har vært som forventet.
Kostnadene har vært noe høyere enn forventet, som skyldes høyere
telefonkostnader i forbindelse med VM, ekstraordinære kostnader i
forbindelse med Geirs bortgang samt dekking av tapte transpondere. Totalt
har kostnadene vært kr 3737,- høyere enn inntektene. Imidlertid var
beholdningen ved inngangen av året kr 25 852,-, som gir en beholdning i
utgangen av året på kr 22115,-.
Regnskapet ble godkjennt uten innsigelser.
Budsjettet for 1999 blir som driftsregskapet for 1998 minus ekstaordinære
kostnader.
Det ble besluttet å opprette innventarliste over forbundets eiendeler.
Action: RJ

5) VALG AV STYRE
Østfold MBK:
Buskerud RCK:
Vestfold HR:
Bergen HRT:

Leif Rasmussen
Tore Hilde
Hugo Ivan Sørensen
Arne Sunde

For videre tildeling av funksjoner i styret viste RJ til forbundets vedtekter som
sier at det nyvalgte styre skal kalle inn til styremøte hvor det nye styret skal
velge funksjoner i styret. (Dette vil finne sted på første NC-runde)

6) TERMINLISTE
NC-1 Damtjern
NC-2 Sæbyvannet
NC-3 Kristiansand
NC-4 Bergen
NC-5 Østfold
SOC Økslesund

15-16 mai
5 – 6 juni
31 juli – 1 august
28 – 29 august
25 - 26 september
18 – 20 juni

Ved konflikt med EM kan listen måtte endres.

7) TUNED PIPEN.
Tuned-Pipen har ikke vært utgitt i 1998. Det ble besluttet å legge Tuned-Pipen
midlertidig død. Isteden vil forbundet benytte forbundets hjemmeside som
informasjonsorgan. HIS skal stå for oppdatering av hjemmesiden.
Action: HIS tar kontakt med Stokkan for å få den nødvendige tilgang til å
utføre oppdateringene.
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8) INNSENDTE SAKER
Det var kommet inn et forslag til regelendring fra Østfold MBK.
Forslaget var å sløyfe den obligatoriske stoppen i enduroheat.
Begrunnelsen for regelendringen var å unngå faren forbundet med å håndtere
båter på kjørestand samt å tanke bensin på varme båter.
Forslaget ble drøftet og det ble konkludert med at selv med den foreslåtte
regelendringen ble ikke hensikten med regelendringen oppnådd i og med at det
fremdeles vil være tillatt å ta båter opp på kjørestand for å tanke drivstoff.
Avstemning: 3 nei

1 for.

Styret støttet imidlertid ideen om å bedre sikkerheten og anbefalte Østfold
MBK å jobbe videre med forslaget og å komme opp med et bedre dekkende
forslag.

7 mars 1999

Tore Hilde
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