REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORSK MODELLSPEEDBÅTFORBUND
3.MARS 2012
STED: Gromstad Auto, Arendal
Tilstede:

Morten Hatlevoll, formann NMSBF
Kjell Vidar Hanssen, kasserer NMSBF
Atle Gjøse, formann SRCBK
Rudi Arnesen, SRCBK
Jørn Markset, LMBK og FES
Stian Boye, formann SMBK
Thor A. Nielsen, formann BRCBK
Hilde B. Johansen Ertnes, formann ØMBK
Helge Hauge, KMSBK
Kai Bråthen, ØMBK

Forfall:

Rune Dyran, sekretær NMSBF
Frode Lundgren, formann BHRT
Kjell Gunnar Noddeland, formann LMBK
Magne Bjørnestøl, formann KMSBK

SAK 1:

GODKJENNING AV INNKALLING
Innkallingen ble godkjent med merknad på at alle papirer ikke var sendt ut til
møtedeltakerne innen fristen for innkalling, Dette gjaldt regnskapet og informasjon
om pkt. 4; Valg av formann/styre.

SAK 2:

ÅRSBERETNING
Godkjent.

SAK 3:

REGNSKAP
Orientering om scoreboard prosjektet da dette er en stor utgiftspost.
Regnskapet godkjent med merknad om at det må sendes med innkallingen, samt
budsjett.

SAK 4:

VALG
Styret pr i dag:
Stab:

Styremedlemmer:

Formann:
Kasserer:
Sekretær:

Morten Hatlevoll
Kjell Vidar Hanssen
Rune Dyran

Stian Boye
Thor A. Nielsen
Atle Gjøse
Magne Bjørnestøl
Frode Lundgren
Kjell Gunnar Noddeland
Jørn Markset
Hilde B. Johansen Ertnes

SMBK
BRCBK
SRCBK
KMSBK
BRHT
LMBK
FES
ØMBK

Styret for 2012 er uendret.
Utmeldt fra NMSBF (ikke betalt kontingent): Almost Racing.
Nye klubber i 2012:

Fast Electric Øst
Artic RC
Disse klubbene vil bli involvert i styret i år, og få full plass i styret fra neste år.
Enighet i styret om at stabspersoner som ønsker avgang fra styret må gi beskjed i god
tid før nyttår.
Pkt. 4 i innkallingen skal også fylles ordentlig ut før utsendelse til medlemmer.

SAK 5:

TERMINLISTE
Feil datoer i den første innkallingen. NC2 og NC3 hadde byttet plass. Listen på
forbundets hjemmeside har vært riktig hele tiden. Sandnes ønsker 14 dager
utsettelse fra årsmøtedato pga bemanningsproblem. Dette ble godkjent.
ØMBK orienterte om mulig bytte av kjørevann pga mangel på vann i Sæbyvannet.
Terminliste OK og godkjent.

SAK 6:

INNSENDTE SAKER
Buskerud RC båtklubb:
Sponsing av NC løp. Sponsor ønsker klistremerker på båtene.
Det ble diskutert rundt forslaget ang. konkurrerende sponsorer.
Thor fra BCRBK skal snakke med sponsor igjen, og høre om muligheten for å sette
sponsorklistremerket på nummerskilt og eventuelt å kjøpe seg fri fra hele
klistremerket.
Det innsendte forslag med krav til sponsor klistremerker ble nedstemt med 5 mot 2
stemmer. Lindesnes og Buskerud stemte for.

Sørlandet RC båtklubb:
1. Startnekt for de som ikke har betalt innen fristen. Dette gjelder både
engangslisens og startavgift.
Her må det skrives spesifisert i invitasjonene til løpet at påmeldingsfrist og
betalingsfrist er den samme. Betalingsdato på kontoutskriften brukes som
bakgrunn for å iverksette startnekt.
Formann i arrangørklubben tar dette sammen med formann i den klubben hvor
deltaker må gis startnekt. Helst i god tid før løpshelgen. Dette må innføres for å
lette arbeidsmengden på kasserer i arrangørklubb før løp.
Forslaget godkjent. Enstemmig.
2. Premiering av O 7,5 Junior
Ønsker å oppheve at det må være 5 juniordeltakere i klassen.

Forslaget godkjent. Enstemmig.
Omfatter alle klasser som juniorer stiller i.
3. Klarere regler ved runding av feil bøye.
Dette bunner i å kunne regelverket. Svingdommere MÅ følge mer med i svinger
og kunne regelverket skikkelig.
Forslaget ble nedstemt. Regelverket er klart nok.
4. SMBK ønsker at Hydro‐klassene er hydroklasser med hydrobåter, ikke
katamaraner e.l.
Forslaget nedstemt. Dette er en Navigabestemmelse, som ikke ønskes endret. Dog
skal det oppfordres til at catamaraner ikke er ønskelig i H‐27.

Østfold Modellbåtklubb:
1. Ønsker å foreslå for Naviga at runding av bøyer fjernes fra regelverket.
Forslaget godkjent. Formann i NMSBF formulerer et forslag til Naviga ang. dette.
Sendes deretter ut til de formennene i de forskjellige klubbene på høring.
Ingen endring i V eller H.
2. Feil informasjon i forhold til bruk av 1/3dels regelen.
Forslaget godkjent. Enighet om at innsendt saker/klager/protester blir sendt hele
styret, slik at formannen i NMSBF ikke er alene om avgjørelser som blir tatt.
Formannen vil også bruke sine styremedlemmer mer effektivt og ha bedre
informasjonsflyt.
3. VM‐kvalifiseringen junior og senior.
Forslaget nedstemt. ØMBK stemte for.
Eksisterende regel blir stående.
Formannen i NMSBF er enig i at informasjon ang kvalifiseringen skulle vært klarere
før NC1.
Enighet om i styret at dette skal det orienteres om før første NC, deretter på alle NC
runder på førermøte. Formennene informerer også sine klubber. Bør også skrives på
invitasjonene til løpene.

4. Nordisk Mesterskap.
Enstemmig vedtatt.
Styret formulerer et utkast til Sverige og Finland ang. dette.
Saker fra forbundet:
Evaluering av antall båter pr. heat.
Gjennomfører så langt det er mulig med max 13 båter i alle Offshore klasser med
unntak av O‐35, her anbefales det maks 10.

I alle Hydro klasser maks 10 båter.
Klasser med lavt antall:
Lar dette være uendret. Heller prøve å rekruttere flere til klassene med lavt antall.
Arbeidsoppgaver for 2012:
Heatoppsett:
Morten Hatlevoll
Klokkeansvarlig:
Rune Dyran. Sekretær utformer også sjekkliste for klokken
som skal fylles ut etter hvert race. Verktøykasse med diverse
lyspærer og andre forbruksdeler som skal følge klokken
rundt.
Medlemsliste:
Kjell Vidar Hanssen. Gjelder også lisensnr.(serier)
Sikkerhetsansvarlig/
Racekontrollør:
Rune Dyran. Sjekklister skal distribueres før race.
Websider:
Stein Tumert
Beregning av
Sammenlagt res.:
Hilde B. Johansen Ertnes
Transpondersalg:
Kjell Vidar Hanssen
Inventarliste/hvor
ting befinner seg:
Rune Dyran
Pokaler NorgesCup:
Rune Dyran
Hall of Fame:
Styret i forbundet. Klubbene kommer med forslag til styret,
med argumenter for hvorfor vedkommende skal komme i
Hall of Fame. Innleveringsfrist for forslag 1. juni hvert år.
VM:

Teamleder Jon Ertnes stiller på seksjonsmøte.

Eventuelt:






Forslag fra Stein Tumert om å endre påmeldingsssystemet som vi
bruker til det Sverige bruker.
o Ikke aktuelt. Norge beholder Formdesk inntil videre. Morten
Hatlevoll ser på muligheten med å utarbeide et nytt system
med automatisk betaling ved påmelding.
Styremedlemmene la inn forslag for honorar til staben i styret.
o Sendes ut på høring til klubbene. Styrehonorar blir en sak på
neste års innkalling.
Pga for «mye penger på konto» ønskes det at noe brukes på
skolering av dommere/stevneledere? Hvordan organisere dette?
o Kjell Vidar Hanssen organiserer «skolering» av regelverk.
Sikkerhetsnett. Forbundet kan subsidiere hver av klubbene med
innkjøp av makent sikkerhetsnett som ØMBK har.
o Hver klubb søker NMSBF om støtte til innkjøp. ØMBK sjekker
pris og levering. Kriterium for innvilget støtte er arrangør av
løp. Forbundet oppfordrer klubbene til å ha godkjent nett.

Neste årsmøte satt til 2.mars 2013, på samme sted.
Svinndal 18.mars 2012
Hilde B. Johansen Ertnes
referent

