Styremøte i Alta SSF / NMK Alta
Møtenummer:
Dato:
Kl:
Sted:
Innkalt:

2/2017
20.02.2017
18:00
GeoNord - møterom
Alle styremedlemmer, observatør og vararepresentanter

Oppmøte:
Per Espen Kjellmann, Per Erik Ramstad, Anita Kjellmann, Robin Hansen, Alf Solli og Lill Vivian
Hansen.
19:30 – Ronny Kristiansen, Kristin Anita Kristiansen
Meldt forfall: Unn Kari Hansen
Ikke møtt: Ørjan Digre og Ole Sarilla

01 Godkjenning av innkalling
Innkalling sendt ut i en drøy uke før møtet. Innkalling godkjent.

02 Referat fra styremøte den 1.2.2017
Referat ikke sendt ut med møteinnkalling. Ettersendes.

03 Regnskapsrapporter
Gjennomgang av regnskap/balanse. Anita Kjellmann sender dette ut til resten av styret samt
revisorer.

04 NMF’s ting 22.–23.04 2017
Valg av delegat(er)
Alta SSF/NMK Alta kan sende maks tre delegater til NMF’s ting.
Våre delegater på NMFs ting 22. og 23.04 er Per Espen Kjellmann og Mona Henrix.
Saker som vi ønsker å fremme til tinget:
Lovendringsforslag NMFs lov
Forslagets ordlyd:

§ 23 (Representasjon på seksjonsårsmøter)
(1) På seksjonsårsmøtet møter med stemmerett:
a) Forbundsstyret
b) Seksjonsstyret
c) Delegater fra klubbene med aktivitet i respektiv særidrett, etter følgende skala:
001 – 050 medlemmer 1 delegat
051 – 100 medlemmer 2 delegater
101 – 200 medlemmer 3 delegater
201 – 300 medlemmer 4 delegater
301 og flere medlemmer 5 delegater
d) 1 representant fra hver av regionene.

Begrunnelse:

Ved seksjonsårsmøter, i spesielt de små seksjonene, vil man kunne oppleve at styremedlemmer i FS og
seksjonsstyret utgjør et flertall av de stemmeberettigede. Spesielt i en situasjon med valg av nytt
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seksjonsstyre vil man kunne oppleve at det sittende seksjonsstyret med FS i ryggen vil kunne være
avgjørende for valg av nye styremedlemmer.
Man kan også diskutere om det er riktig at FS har stemmerett på seksjonsårsmøtet. Argumentet for er
at FS er valgt av tinget og derfor ikke direkte kan påvirke sin egen posisjon ved stemmegiving.
Seksjonsstyremedlemmer må på lik linje med andre delegater representere en klubb eller en region.
Forslags- og talerett for seksjonsstyret på seksjonsårsmøtet er en selvfølge.
Slik loven er i dag er det med andre ord en fare for at stemmegivingen ikke speiler medlemsklubbenes,
og kan skape et demokratisk underskudd som vi ikke kan være bekjent av.
På siste årsmøte i Snøscooterseksjonen var vi vitne til at stemmetellingen ble forsinket etter at det var
stemmelikhet i første omgang. Forsinkelsen medførte at et medlem av FS som ankom etter den første
opptellingen utgjorde et flertall for en av kandidatene.
Dette er ikke et demokratisk forbund verdig.

Valg av styre i NMF, hvilke kandidater, og hva vil det ha å si for Alta SSF/NMK Alta?
Valg av visepresident fra hver av seksjonene i NMF. Valgkomitéen har forespurt Per Espen
Kjellmann og bedt styret foreslå han som kandidat. Vi sender derfor forslag på Per Espen
Kjellmann som visepresident til scooterseksjonen.

05 Forberedelse til årsmøtet 22.03.2017
Årsmøteinnkalling er sendt ut 13. februar.
Valgkomitéen er oppfordret til å finne kandidater til ledige verv.

06 Forestående arrangement (NM, bakkecross og reinkappkjøring)
Reinkappkjøring 4. og 5. mars i samarbeid med Anne Risten Eira
– klubbens medlemmer har ansvar for billetter og kiosk.
– Ole Sarilla er klubbens kontaktperson.
NM arrangeres 7. og 8. april 2017.
Se referat fra 2. arrangementsmøte NM 2017, 19.02.2017. Sendt på mail.
Bakkecross – arrangeres 22. april 2017.
Ørjan Digre er arrangementsansvarlig – ikke tilstede på møtet.
Kommunikasjon med NMR angående publikum på klubbløp ble referert. Sendt på mail.

07 Eventuelt
Motocross har avtale med Marie Pettersen som har sagt seg villig til å stille som trener ut
2017. Styret ser dette som veldig positivt.
Vedtak: Per Espen Kjellmann får fullmakt til å signere avtale med Pettersen.
Møte RC – oppmøte 3 stykker - hovedtema rekruttering.
Styret har gjennomgått referat fra møtet.
Sendt på mail.

Referent
Lill Vivian Hansen
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