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REFERAT 
ÅRSMØTE 2002,  NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND 

 
 
 
Sted: Tønsberg 
 
Dato: 9 februar 2002 
 
Tilstede:  Formann:     Odd Tangen (OT),   

Kasserer:    Leif Rasmussen (LR) 
 

   
Østfold Modellbåtklubb:   Ole Bjørn Tjugen (OBT) 

    Per Magnussen (PM)  
 

Buskerud RC-klubb:   Tore Hilde (TH) 
    Roger Sandåker (RS) 
 

Bergen HRT:    Håkon Bøthun (HB)  
 

Kristiansand MBK:   Magne Bjørnestøl (MB) 
Einar Bjørnestøl (EB) 

 
Lindesnes MBK:  Kjell Gunnar Noddeland  

 (KGN)  
      Tore Noddeland  (ToN) 
 
Aust Agder RCK:   Trond Nilsen (TrN 
      Knut Egil Dalene (KED) 

 
 
 
1) GODKJENNING AV INNKALLELSE 
 
Innkallelsen ble godkjent uten innsigelser. 

  
 TH ble enstemmig valgt som referent. 
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2) ÅRSBERETNING 
 
Årsberetning ble presentert av OT.  (Vedlegg 1.) 
Teksten nedenfor i parentes er tatt fra årsmørereferatet for 2001.   
 
(På årsmøtet 2000 ble det vedtatt at OT skulle sette opp inventarliste over 
forbundets eiendeler. OT opplyste at inventarliste er laget.  (Vedlegg 2)  

  
Det ble kommentert at liste over forbundets eiendeler ikke var med i 
årsberetningen. Inventarlisten skal heretter være et vedlegg til 
årsberetningen.) 

 
Året 2001 ble en bra sesong, med lite protester og diskusjoner under 
konkurransene.  Regelverket, med de endringer som ble gjort de to siste 
årene, ser nå ut til å fungere bra. 
 
�������� OPPSUMMERING AV EFFEKTEN AV REGELENDRINGER, 
ETC., SOM BLE GJORT I 2001 
 
Det ble gått en rund rundt bordet og gitt kommentarer til sesongen 2001.  
Generelt var alle enige i at regelendringene som ble gjort hadde positiv 
effekt og at vi nå har et regelverk som fungerer.  Det ble også 
kommentert at reglene må håndheves og ”tolkes” på en riktig og praktisk 
måte.  
 
 
4) REGNSKAP 
 
Regnskapet for 2001 ble gjennomgått.   
Totale inntekter for året var kr 20 174,.-.  Totale kostnader var kr 10 110,-  
Det ble besluttet å avsette kr 5 000,- i fond til fremtidige klokke og 
rudetellersystem, samt kr 5000,- til evt. reise til Naviga møter. Resultat 
for året ble etter fondavsetninger på kr 64,-.  Sammenlignet med fjorårets 
resultat på kr 2 354,- i minus er dette en forbedring på kr 12 418,-, noe 
styret er svært tilfreds med.  Beholdningen ved inngangen av året var på 
kr 15 898,-, som sammen med årets resultat gir en beholdning ved 
utgangen av året, inkl. fond, på kr. 25 962,-.  
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Regnskapet ble godkjent. 
 
Revisors beretning ble gjennomgått og godkjent.  Styret inkl. kasserer tok 
revisors innvendinger til etterretning. 
 
 
5) VALG AV FORMANN / STYRE 
 
Formann Odd Tangen har pga. husbygging ytret ønske om ikke å stille til 
gjennvalg.  Det ble diskutert at man som en fremtidig løsning skulle la 
formannsvervet gå på rundgang mellom klubbene, dersom det skulle være 
vanskelig å finne en formann. 
 
For 2002 ble følgende styre valgt: 
 

Formann:   Kjell Gunnar Noddland 
Kasserer:   Håkon Bøthun 
Sekretær/BRCK:  Tore Hilde 
Bergen HRT:  Arne Sunde 
Kristiansand MBK: Magne Bjørnestøl 
Lindesnes MBK:  Kjell Gunnar Noddland 
Aust Agder MBK  Trond Nilsen 
Østfold MBK.  Ole Bjørn Tjugen 
 

 
6) BUDSJETT 2002 
 
På årsmøtet i 2001 ble det besluttet å innføre en rekke tiltak for å øke 
inntektene.  Dette har fungert etter hensikten.  Styret besluttet derfor å 
ikke gjøre endringer på disse tiltak.  Styret besluttet at budsjett for 2002 
blir likt regnskapet for 2001.   
 
Etter forslag ble det enstemmig vedtatt å kjøpe inn tilleggstranspondere 
slik at vi har tre komplette sett med transponere. 
 
Det ble besluttet å bevilge ca kr 1000,- til oppmerksomhet rundt gode 
resultater oppnådd i større internasjonale konkurranser. 
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7) BEHANDLING AV INNSENDT FORSLAG FRA ØMBK 
 
 
Forslag 1. 
Prøveklasse O 22.8 Zenoah i 2001 ratifiseres som egen NC-klasse i 2002 
hvor det regnes NC-poeng.  Reglene benyttet i 2001 videreføres til 2002. 
 
Etter diskusjon ble det besluttet at klassen skal begrenses av slagvolum 
og at det skal være orginal Zenoah blokk.  (Filing kan tillates)  

.   
Forslag 2. 
Ved feil bøyepassering. 
Jfr. § 4.5.  Praksis har vært slik at fører ved feil bøyepassering har hatt lov 
til å svinge båten inn i banen igjen.  Vi ønsker ikke å tillate dette. 
Etter diskusjon ble det vedtatt at eksisterende regel §4.5 pluss regelen om 
forbud mot kjøring mot kjøreretningen dekker.  Det henstilles til at 
dommeren må håndheve disse reglene. 
 
Forslag 3. 
Anmodning til arrangørene av NC-løp: 

a) Reglene om bryggestørrelse må følges.  Sikkerheten ivaretas ikke 
når 8 store (offshore) båter med spinnende propell skal hives på 
vannet. 

b) Det må unngås at Co-driver teller runder under enduro-heat. Det 
telles ikke riktig.  Co-driver har for mye annet å passe på. 

c) Oppfordres til at noen med datakunnskap oppdaterer 
rundetellersystemet til å kunne registrere opp til 99 runder. 

 
 
Vedr a) ble det vedtatt at forbundet skal ha en representant som skal 
godkjenne at arrangementet holdes i hht til gjeldende regelverk.  TH tar 
denne oppgaven i 2002. 
 
Vedr. b) og c). Dette er en praktisk sak i de tilfeller arrangøreren ikke har 
nok mannskap .  KGN opplyste at tellesystemet kan settes til 99 runder, 
men at dette må konfigureres i ”set-up” spesielt før heatet det gjelder 
starter, og deretter settes tilbake igjen før neste vanlige heat.  KGN titter 
nærmere på dette for praktisk gjennomføring. 
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8) TERMINLISTE 
  

NC-1 Kristiansand  11-12 mai 
 NC-2 Damtjern  1 – 2 juni 
 NC-3 Kristiansand  29 - 30 juni 
 NC-4 Østfold  30 august – 1 september 
 NC-5 Arendal  20 – 21 september med avslutningsfest 
 
VM går i Polen 30 juli – 4 august.  
 
 
 
 
EVT:   
 
Faste frekvenser for 2002 
 
TH forelo å videreføre opplegget rundt faste frekvenser fra 2001.  
Retningslinjene blir basert på 2001 malen og datoer for frister vil bli 
oppdatert og lagt ut på hjemmesiden. Styret var enig. TH tar seg av dette. 
 
Vedr. Webmaster 
Stein Tumert har gjort en pliktoppfyllende og god jobb som webmaster 
som styret setter stor pris på.  Det ble besluttet at styret gir Stein Tumert 
en oppmerksomhet for arbeidet han har nedlagt.  OT tar seg av saken. 
 
 
Formann og sekretær takker for et godt årsmøte med godt engasjement 
fra de frammøtte! 
 
 
Asker 9/2 – 2002 
 
Tore Hilde 
 
 
 
Vedlegg:  
Vedlegg 1: Årsrapport 
Vedlegg 2: Inventarliste 


