Referat NMSBF årsmøte Gromstad Auto, Arendal l.mars 2014.
Halden 2.mars 2014

Til stede: Formann Morten HatlevoIl, Rudi Arnesen, Kai Nagel, Helge Normann,
Stian Boye, Helge Haugen, Are Kvisberglien, Jon Ertnes, Thor Nielsen, Ole-Bjørn
Tjugen.
Valg av referent: Ole-Bjørn Tjugen tok på seg dette da sekretær Rune Dyran

hadde meldt forfall pga sykdom.
Saker:
1

Innkallingen: Innkallingen ble godkjent uten merknader. Formannen

2

avklarte hvilke medlemmer som hadde stemmerett.
Valg: Formann Morten HatlevoIl tok gjenvalg. Kasserer Kjell Vidar
Hanssen hadde på forhand meldt i fra at han var villig til å ta
kasserervervet ett år til. Sekretær Rune Dyran stod ikke til gjenvalg.
".
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Thor Nielsen meldte seg som eneste kandidat, og ble stemt inn.
Årsberetningen. Ble gjennomlest uten kommentarer.
Regnskapet: Regnskapet ble gjennomgått av formannen og godkjent.
Pr. d.d. har NMSBF ingen revisor. Vi ser ikke noe behov for dette med
såpass lav omsetning/kapital.
Det ble vedtatt at alle klubber også for sesongen 2014 beholder hele
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sta rtavgiften.
Budsjett: -Kontingent: Medlemmer må få mailog info om lisensavg.
Dette må også synliggjøres på hjemmesiden.
-Ny startkontingent pr. båt er hevet fra kr 130,- til 150,-Klubbavg. Fortsetter med kr 200,-Forutsette utgifter: Nytt strømaggregat trolig byttes ut. Før vi går til
innkjøp blir dette meldt fra til klubbene, slik at vi får best mulig pris.
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Innkjøpet må godkjennes av formannen på forhånd.
-Større vedlikeholdsutgifter til startklokke må påregnes.
Terminliste:
NC 1: 10-11 mai, Kristiansand. KMSBK
NC 2: 14-15 juni, Tvedestrand. 5MBK
NC 3: 28-29 juni, Svinndal. ØMBK
NC4: 30-31 aug, Svinndal.ØMBK
NC 5: 19-20 sept, Drammen BRCBK(+avslutningsfest)
Innsendte saker:

Fra 5MBK:
1) Forslag om antall båter maks.13 pr heat. Vedtak: Dagens regler
videreføres med maks 13 båter i hvert heat, men presiserer at det er
maks 10 i 0-35, H15 og H27. Det oppfordres til at arrangør pakker
heat på heatoppsettet mellom lørdag og søndag hvis båter / førere
har trukket seg fra heat i løpet av lørdagen. Dette vil spare tid samtidig
som det vil føre til mer rettferdige heat.
2) Forslag om å registrere forbundet i Enhetsregisteret. Vedtak: Dette
gjennomføres og alle klubber må forplikte seg til å avgi nødvendig
personnr. fra klubbmedlemmer for å få dette gjort. Formann ordner
dette. Dersom formann ikke får personnummer til klubbens
representant for forbundet regnes klubben som utmeldtl
3) Forslag om å premiere juniorer for å gi dem en gulerot for å
fortsette med sporten. Vedtak: Det skalloddes ut en gave på
avslutningsfesten. Stian Boye tar ansvar for dette.
4) Forslag om å halvere startavgift og førerlisens for juniorer. Vedtatt.
Fra ØMBK: 1) a: Ønsket en endring i regelverket ang. formannens
dobbeltstemme. Vedtak: Regelverket endres og presiseres til: «Kun i
de tilfeller hvor stemmeantallet er et liketall kan formann avgjøre.»
Formannen ordner opp i dette. b: Ang. fullmakter og
stemmemandater som medlemmer kan innhente fra klubbformenn
som ikke deltar på årsmøtet: Vedtak: Avventing av saken. Formann og
sekretær omformulerer reglene før sesongstart slik at de virker mer
etter sin hensikt.
2) Forslag om å innføre 0-26 Standard Zenoah som NM-klasse:
Vedtak: Likt stemmetall, formann avgjør. Klassen fortsetter som
prøveklasse ett år til. Klassen skal settes opp i heatoppsettet og vil
rullere blant de andre klassene på normal måte.
Arrangørklubb kjører heatene og står for pokaler. Det oppfordres til at
tidsskjema med 3 min. mellom heatene overholdes.
3) Forslag om felles VM-antrekk for hele den norske troppen. Vedtak:
Vi skal ha skjorter som matcher de eksisterende røde skjortene, men
uten personlig navn for å holde kostnadene nede. VM-antrekk legges
inn i regnskapet for VM, og belastes de som trenger skjorter.
4) Orientering om muligheter for å arrangere et VM i Norge i 2016. En
Power Point presentasjon av Jon Ertnes med følgende

problemstillinger: «Er Norge interessert i å stå som arrangør?» «Hvilke
muligheter har vi?» Jon orienterte grundig om hva som er gjort så
langt. Vedtak: Enstemmighet for å gå videre med prosjektet. Jon
Ertnes tok på seg å være prosjektleder med Are Kvisberglien, Rune
Dyran og Ole-Petter Sæther i prosjektgruppa. Jon skal holde NMSBF
oppdatert underveis. Det oppfordres at medlemmer fra andre klubber
blir med i prosjekt gruppa.
5) Forslag om å endre tidspunktet for premiering av Norgescupvinnerne på avslutningsfesten til før middagen og ikke etter som det
praktiseres nå. Nedstemt da det ikke er mulig i praksis.
6) Søknad om støtte av MyLaps decoder med kr 15.000,- og til
sikkerhetsnett. Nedstemt da formannen opplyste om at det må
dokumenteres at klubbens økonomi må dokumenteres for å søke
støtte.
7) Forslag om å rullere startlistene i Hydro- og Offshoreklassene slik at
den sedvanlige doble rulleringen i Hydro på lørdagen kan flyttes til
slutten av dagen. Vedtatt.
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Eventuelt:

Fra 5MBK: l)Ønsker nedre aldersgrense for juniorer, dvs. følge Navigas
regler. Vedtak: DommerjLøpsleder skal utøve på skjønn om junioren
er til fare for sikkerheten for andre førere og båter eller ikke. Om det
besluttes at en båt skal legges død i vannet eller tas inn til brygga skal
dette respekteres og følges av junioren og codriveren. Det oppfordres
av foreldre å ikke la barn stille i løp før de håndterer båten på en
akseptabel måte.
2) Forslag om at inntekter til Kristiansandklubben går uavkortet til
arrangøren da klubben i praksis består aven mann. Dessuten at
forbundet gir en engangsstøtte på kr 10.000,- til klubben. Dette ble
ikke stemt over, da det kom fram at Kristiansand klubben ikke trengte
disse pengene på nåværende tidspunkt.
3) Fra SRCBK:Forslag om endring av regelverket i forhold tillydnivå.
Vedtak: Innkjøp av ny dB-måler. Ønske om klarere def. over hva som er
dårlig Iyddemping og konsekvenser for fører. Vedtak: Vi skal bruke
Naviga sine regler for dB-måling og konsekvenser for førere ved for

høyt målt lydnivå. Navigareglene skal innlemmes i det norske
regelverket. Formannen og sekretæren tar ansvaret for dette.
Fra formannen: VM og «VM». Formannen informerte

om tilstanden i

Naviga og det nyopprettede FSRWorld. FSRWorld vil sommeren 2014
arrangere sitt «VM» iDessau. 5 førere i hver klasse er invitert til å
delta. Vedtak: NMSBF melder seg ikke ut av Naviga.
NMSBF ønsker å stå ved Naviga, men åpner for at en utnevnt
teamleder kan danne et «Team Norway» for å delta på FSRWorld sitt
«VM» i 2014. For « Team Norway» vil kvalifiseringslista for
Norgescupen 2013 ligge til grunn for hvem som kan delta på «VM»
2014. Thor Nielsen tar seg av påmeldingene og passer på å få sendt
disse til FSRWorld innen l.mai. Teamleder må utpekes for «Team
Norway».
Arbeidsoppgaver og fordeling av ansvar for 2014 sesongen.

-Heatoppsett: Formann Morten Hatlevoil.
-Klokkeansvarlig: Sekretær Thor Nielsen.
-Medlemslistene: Kasserer Kjell-Vidar Hanssen
-Sikkerhet: Sekretær
-Web.sidene: Stein Tumert og Morten HatlevoIl
-Utregning av sammenlagtresultatene: Hilde Ertnes
-Transpondersalg: Kasserer
-Oversikt over forbundets eiendeler og lokalisering: Sekretær
-Pokaler til bankett: Sekretær
-Hall of Fame: Ingen kandidater for 2014.
Ole-Bjørn Tjugen

