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REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORSK MODELLSPEEDBÅTFORBUND
Dato:

28 Februar 2015

Tilstede:
Stab: Morten Hatlevoll, Kjell Vidar Hanssen
Østfold Modellbåtklubb: Are Kvisberglien*, Jan Smidt
Sørlandets Modellbåtklubb: Stian Boye**, Trond Christoffersen
Buskerud RC Båtklubb: Richard Andreassen, Hendrick Skistad
Kristiansand Modellspeedbåt klubb: Helge Haugen
Lindesnes RC Klubb/Fast Electric Sør: Jørn Markset
*Are Kvisberglien har stemmefullmakt for Arctic RC
** Stian Boye har stemmefullmakt for Sandnes RC båt klubb
Ikke møtt: Bergen Heatracing klubb, Thor Nielsen (sekretær)
1 Godkjenning av innkallelsen til årsmøte.
Innkallelsen ble godkjent uten noen kommentarer.
2 Årsberetning.
Årsberetningen ble gjennomgått.
3 Regnskap.
Regnskapet ble gjennomgått av kasserer.
Videre ble det besluttet at det skulle kjøpes inn en ny pc til forbundet.
Til klokka skal det kjøpes inn en ny kabel, da den gamle er slitt. Dette skal
Trond Pedersen ordne med. Til det resterende utstyret til forbundet, skal
det ordnes med nye kasser på best mulig måte. Are påtok seg dette.
Kjøre programmet skal ut til klubbene, så de kan ha det til læring og til en
bedre forståelse av det.
Kassereren skal ha en oversikt fra klubbene over hvilke lisensnummer som
er i bruk. Utdeling av lisensnummere skal skje fra forbundet heretter.
Engangslisensen vil ikke lengere eksistere.
Lisensnummerserien 800 går eventuelt til de som ikke er i noen klubb.
4 Valg av styre
Følgende nye styre er valgt:
Formann: Morten Hatlevoll
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Sekretær: Jan Smith
Kasserer: Harald Ekkjestøl
I forbindelse med ny kasserer er det viktig at lisensbetalingen til forbundet
skjer før 1.4.15, siden det da vil bli et nytt kontonummer .
Videre kom det et forslag om å endre vedtektene, slik at det kunne bli
opprettet en valgkomite. Dette for og kunne finne potensielle personer til
styrevervene i forbundet.
5 Terminliste 2015
NC1 9-10 mai Kristiansand
NC2 13-14 juni Sørlandet
NC3 4-5 juli Østfold
NC4 29-30 aug Buskerud
NC5 19-20 sep Østfold
FE kommer tilbake til sine datoer etter at NC lista er endelig fastsatt.
6 Innsendt saker
Ingen saker var innsendt.
7 Eventuelt
Litt om arbeidsfordelingen til til forbundet. Morten fortsetter med å lage
heatoppsettene. For å lette litt på arbeidsmengden til formannen, vil
sekretæren avlaste han, hvor dette lar seg gjøre. Samt at det legges flere
oppgaver til styrene i klubbene.
Videre ble det enstemmig besluttet at NMSBF melder seg inn i IMBRA, og
samtidig forsetter med NAVIGA medlemskap.
Std Zenoha klassen blir norges cup klasse.
Oppdaterte mail lister fra klubbstyrene sendes til forbundet, og fra
forbundet til klubbstyrene.
Klubbene tar over transponder salget.
3. mars 2013
Hendrick Skistad
Referent

