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REFERAT
ÅRSMØTE 2005, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND

Sted: Grand Hotell Tønsberg
Dato: 26 Februar 2005
Tilstede:

Formann:
Sekretær:

Kjell Gunnar Noddeland
Tore Hilde

(KGN)
(TH)

Østfold MBK:

Ole Bjørn Tjugen
Leif Rasmussen

(OBT)
(LR)

Buskerud RCK:

Tore Hilde
Sven Kolstad

(TH)
(SK)

Sørlandets Modellbåt Klubb

Trond Nilsen
Morten Kløfjell

(TNi)
(MK)

Kristiansand MBK

Magne Bjørnestøl
Helge Haugen

(EB)
(AB)

Bergen HRT

Håkon Bøthun

(HB)

Lindesnes MBK

Kjell Gunnar Noddeland

(KGN)

1) GODKJENNING AV INNKALLELSEN
Innkallelsen ble godkjent uten innsigelser.
TH ble enstemmig valgt som referent.

2) ÅRSBERETNING
Årsberetningen ble presentert og opplest av formann KGN (vedlagt). Sesongen har gått greit,
og alle arrangementer ble vellykket gjennomført.
Av høydepunkter kan nevnes 3 stk verdensmester-titler, ved Jørn Markset O-15, Kjell Gunnar
Noddeland H-7,5 og Ole Bjørn Tjugen i O-35. I tillegg tok Kjell Gunnar sølv i H-3,5, og
Tore Hilde 4 plass i H15.
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Årsberetningen ble godkjent uten innsigelser.
Styret bemerket at web-master Stein Tumert gjør en kjempejobb med forbundets hjemmeside.
Stein har hatt dette i flere år og NMSBF har virkelig en hjemmeside som fungerer.
Race-rapporter med bilder som er klubbenes ansvar å sende til Web-master har ikke fungert i
hht. gjeldende regler for innlevering av dette. Her må det gjøres forbedringer i 2005. Det er
arrangørklubbenes ansvar å påse at bilder samt en enkel rapport blir innsendt.
Prosjekt-gruppen for VM-2006 har jobbet godt gjennom 2004 og prosjektet er er godt i rute.

3) Regnskap 2004
NMSBF hadde i 2004 inntekter på 29 584,- som er ca kr 2000 lavere enn 2003.
Driftsresultatet i 2004 ble et underskudd på kr 388,-. Forbundets beholdning økte fra kr 37
034,- ved inngangen til året, til kr 43 035,- ved utgangen av året. Inkludert i dette er avsetning
til ”klokkefond” og ”Navigafond”. Klokkefondet hadde ved utgangen av 2004 en beholdning
på kr 8 456,- og Navigafondet hadde en beholdning på kr 9 489,-.
Økonomien i forbundet må sies å være tilfredsstillende god.
Regnskapet ble godkjent av styret.
Styret bemerket at regnskapet var ryddig og greit ført, og takket kasserer HB for en god
innsats i 2004.
Styret besluttet at budsjettet for 2005 for ren drift skulle ligge på samme nivå som inntekter
og kostnader i 2004. I tillegg kommer investering i nytt telle-system og software.

4) Valg av formann og styre
KGN indikerte at han var villig til gjenvalg i 2005
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Formannen foreslo at kasserer og sekretær i 2004 også tok de samme vervene i 2005.
Forslaget ble enstemmig vedtatt
Det ble bemerket en tilfredshet med hvordan styret og formann KGN hadde utført sin
funksjon på en enkel og strukturert måte i 2004.
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Styret i NMSBF for 2005 består da av følgende (forutsatt at klubbkontingenten betales):
Formann:
Kasserer:
Sekretær:

Kjell Gunnar Noddeland
Håkon Bøthun
Tore Hilde

ØMBK:
Buskerud RCK
Sørlandet MBK
Kristiansand MBK
Bergen HRT
Lindesnes MBK
Stavanger Heatracing Team
Allmost Racing
Sandnes RC Båtklubb

Ole Bjørn Tjugen
Tore Hilde
Trond Nilsen
Magne Bjørnestøl
Håkon Bøthun
Kjell Gunnar Noddeland
Rudi Arnesen
Kenneth Riisa
Eirik Engevik

5) Terminliste 2004

Følgende terminliste ble vedtatt for sesongen 2005:
NC-1

28-29/5

Sæbyvannet

ØMBK

NC-2

17-19/6

Strandefjorden

NMSBF

NC-3

27-28/8

Kristiansand

KMBK

NC-4

17-18/9

Damtjern

BRCK

NC-5

30/9-1/10

Arendal

SMBK

6) Innsendte saker
Det var ingen innsendte saker.
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7) EVENTUELT
1) SMBK lurer på hvorfor ikke NC-runden på Strandefjorden legges til Juli.
Årsaken er at Strandefjorden benyttes til en rekke andre aktiviteter og helgen 17-19
juni ble tildelt av Strandefjorden.

2) FSR-O3,5.
Som diskutert på årsmøtet i fjor skulle O-3,5 legges ned dersom det ikke var interesse
for klassen.
Etter diskusjon besluttet styre å videreføre O-3,5, da dette er VM-klasse,og med tanke
på uttak til VM-2006.

3) FORSIKRING
TN har sjekket opp forsikring for evt. skade som følge av NMSBF’s aktivitet.
Prisindikasjon for forsikringen er ca kr 1500,- + kr 5,- pr medlem pr år.
Styret besluttet å gå for en slik forsikringsordning.

KGN vil tegne avtale slik at forsikringen er på plass for sesongen 2005.
Som følge av forbundets merkostnader forbundet med forsikringsordningen ble det
besluttet å øke årslisens-kontingenten til 300,- pr år.

4) FASTE FREKVENSER
Det ble besluttet å videreføre ordningen fra 2004. TH tar seg av reservasjonene, og
oppdaterer tidsfristene på forbundets hjemmeside.

5) NYTT TELLESYSTEM
Systemet NMSBF har benyttet i ca ti år er avleggs og lite brukervennlig. Produsenten
av hardwaren, AMB, selger nå kun en nyere versjon av systemet, og oppfordrer
brukere å bytte til det nye systemet. AMB tar det gamle i bytte.
Softwaren NMSBF har benyttet er lite brukervennlig, og kan ikke videreutvikles.
Stein Tumert har sett på hva som trengs for å gjøre en komplett utskiftning av tellesystemet. Med det nye systemet kan en ny type oppladbare transpondere, samt
personlige transpondere benyttes, noe vi vil gå over til etter hvert.
I lys av at NMSBF skal arrangere VM-2006 bør skrittet nå tas til å skifte system.
Beslutning: Styret besluttet å gå til anskaffelse av nytt tellesystem med software
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innenfor rammene beregnet av Stein til kr 46.000,Beslutningen ble vedtatt på betingelse av at NMSBF står for salg av personlige
transpondere.
Da denne investeringen blir et stort økonomisk løft for NMSBF, vil KGN og HB
undersøke med banken om muligheten for å ta opp lån til å dekke investeringen.

6) VM 2006
Prosjekt gruppen har jobbet godt med VM-2006 prosjektet, og prosjektet er så langt i
rute.
TH presenterte kravene som er satt til Strandefjorden om hva som må kjøres klart til
VM-2006. Eieren av Strandefjorden har i prinsippet akseptert kravene.
Det er satt opp et forslag til funksjonærer under selve stevnet i 2006. Listen vil bli
distribuert til klubbene som får ansvaret for å stille med personell. Hver funksjonær
vil få 3-4 dagers vakt. Listen er ment som en ”early warning”. I løpet av sommeren
må de utnevnte forplikte seg til å stille opp de dagene de er tildelt.

Prosjektgruppen for VM-2006 består pr Februar 2005 av:
Kjell Gunnar Noddeland
Tore Hilde
Håkon Bøthun
Johan Tideman Johannessen
Rune Olsen
Sven Kolstad
Stein Tumert

Div Adm
Adm/koordinator
Økonomi
Lokale kontakter
Profilering
Teknisk
IT.

Styret kommenterte at arbeidet med VM-2006 så langt var profesjonelt og ordentlig
utført.
Styret var tilfreds med status i prosjekt ”VM-2006”

7) REGLER FOR FSR-O
I Norge kjøres FSR-O etter norske regler som er svært like FSR-H reglene. Navigas
regler for FSR-O er annerledes enn de norske og ligner mer på FSR-V reglementet.
I NMSBF har vi en målsetning om å få det norske reglementet så likt NAVIGAs regler
som praktisk mulig. Imidlertid tror vi at det FSR-O i fremtiden vil bli kjørt som
heatracing, og da vil reglementet NMSBF benytter være best egnet.
Årsmøtet besluttet derfor å kjøre FSR-O etter NMSBFs reglement i NC 2005.
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8) GJENNOMFØRING AV NC RUNDENE.
Stort sett har NC rundene gått greit for seg. Imidlertid må NMSBF gi en
tilbakemelding til Sørlandets MBK vedr NC-runden i Tvedestrand. Denne runden var
arrangementmessig ikke i hht standarden som forventes. Representantene fra SMBK
var enige i tilbakemeldingen, og forsikret om at årets arrangement vil bli i hht hva som
forlanges.

9) UTLODDING AV DONERTE MIDLER
NMSBF har fått en stk 3liter Brandy i fint smijernsstativ av Strandefjorden
Fritidspark, samt en Zenoah 23cc motor komplett med tuned pipe fra Focus racing.
ØMBK v/Ole Bjørn Tjugen fikk i oppgave å lage et utloddnings-system, for å få inn
minimum kr 6000,- for dette.

28/2-05
TH.
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VEDLEGG 1

NMSBF Årsberetning 2004
Årets høydepunkt var definitivt VM i Slovenia der Norge tok 3 gull og 1 sølv.
Gull til Jørn Markset i FSR-O15
Gull til Ole Bjørn Tjugen i FSR-O35
Gull til Kjell Gunnar Noddeland i FSR-H7.5
Sølv Til Kjell Gunnar Noddeland i FSR-H3.5
Tore Hilde ble nr 4 i FSR-H15

Arrangører for Norgescupen 2004 var:
NC1 - ØMBK
NC2 - NMSBF
NC3 - KMBK
NC4 - SMBK
NC5 - BRCK
Ikke alle arrangementene, har etter NMSBF sin løps-kontrollant for NC løp, Tore Hilde, vært tilfredstillende.
Men jevnt over har det vært bra.

Norges mestrene for 2004 ble:
FSR-H3.5
Kjell Gunnar Noddeland
FSR-H7.5
Kjell Gunnar Noddeland
FSR-H15
Tore Hilde
FSR-O3.5
Rune Olsen
FSR-O7.5
Helge Haugen
FSR-O15
Kjell Gunnar Noddeland
FSR-O22
Trond Nilsen
FSR-O35
Trond Nilsen
OTA
Kjell Gunnar Noddeland

Zenoah klassen viste i år at den har livets rett etter gjeldende regler.
FSR-O3.5 ble det satt krav til antall deltakere i 2004 for at den skulle bestå.
Dette kravet ble ikke oppnådd, men klassen bør bestå også i 2005 fordi det er en VM klasse og vi vil få
problemer med uttaket til VM i 2006 om vi ikke beholder den.

Forbundets Web side blir håndtert på en utmerket måte av Stein Tumert.
Dette er viktig da dette er NMSBF sitt talerør utad
Race rapportene og bilder som er arrangørklubbens ansvar, har ikke blitt sendt inn, eller sendt altfor sent. Dette
må vi gjøre noe med for 2005.

VM 2006 er bra i rute og blir tatt opp som egen sak på årsmøte.
Her vil det bli en gjennomgang av hva som er gjort og hva som skal gjøres.
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Økonomi:
NMSBF hadde i 2004 inntekter på 29.584 som er ca kr 2000 lavere enn 2003. Driftsresultatet i 2004 ble et
underskudd på kr 388. Forbundets beholdning økte fra NOK 37034 ved inngangen til året, til NOK 43035 ved
utgangen av året. Inkludert i dette er avsetning til ”Klokkefond” og ”Navigafond”. Klokkefondet hadde ved
utgangen av 2004 en beholdning på NOK 8456 og Navigafondet hadde en beholdning på NOK 9489.
Økonomien i forbundet må sies å være tilfredsstillende god.
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