
Referat fra årsmøte i NMSBF 23.februar 2019. 
 

Tilstede med stemmerett: Jørn Marksett, Stian Bamble, Kai Nagel, Kristin Løvdal Larsen, 
Richard Andreassen, Are Kvisberglien og Jan Wegeberg Smidt. 
 
Tilstede uten stemmerett: Hendrich Skistad, Rudi Arnesen, Harald Ekkjestøl, Dag Venheim, 
Stin Inge Kjersmeier og Tove Merete Hansen. 
 

1. Godkjenning av innkallelse 
Innkallingen til årsmøte ble godkjent, uten kommentarer. 
 

2. Årsberetning 
Årsberetningen ble godkjent, uten kommentarer. 
 

3. Regnskap 
Regnskapet ble godkjent, med ønske om ytterligere informasjon neste år, i forhold til 
om bl.a NC 2 Aurdal gikk med overskudd eller underskudd, og presisere inn- og ut 
poster på f.eks VM. 
Forbundet gikk med overskudd i 2018, på litt i underkant av kr. 10 000,-. 
Størrelse på lisenser, kontingenter og avgifter videreføres: 
Klubbens årlige medlemsavgift til NMSBF: kr. 500,- 
Førerlisens til NMSBF: Senior kr. 400,- Junior kr. 200,- 
Startkontingent pr fører/klasse: Senior kr. 150,- Junior kr. 75,- 
Forbundsandel avstartkontingent pr. fører/klasse (hver NC runde): kr. 30,- 
 

4. Valg 
Formann: Jan Smidt  
 
Konstituert 
Sekretær: Kristin Løvdal Larsen 
Kasserer: Tove Merete Hansen 
 

5. Innsendte saker(Se vedlagt skriv) / Eventuelt 
Jan presenterte  tidligere utsendt forslag til særnorsk regelverk. Dette som et tillegg 
til Regelverket i iMBRA (vedtatt som gjeldende regelverk i Norge på årsmøtet i 
NMSBF 2018). Det ble gitt en overordnet beskrivelse av innholdet uten å gå detaljert 
igjennom regelverket - som i hovedsak inneholder retningslinjer for Norgescupen 
med vedlegg for sikkehet, samt regelverk for klassene Standard Zenoah og OutBoard 
Tunnel klassene.  Det ble også beskrevet hvordan innsendte forslag fra klubbene med 
relevans for dette reglementet var bakt inn. Reglementet ble enstemmig vedtatt, blir 
vedlagt referatet og publisert på Facebook siden til NMSBF 
 
Jørn la frem de innsendte sakene til SMBK  
Alle tre forslagene var enten reflektert ved å være innbakt i det særnorske 
regelverket eller enstemmig vedtatt. 
 
Richard la frem de innsendte sakene til BRCBK 



Alle fem forslagene var enten reflektert ved å være innbakt i det særnorske 
regelverket eller ble enstemmig vedtatt. 
 
Are la frem innsendte saker fra ØMBK 

Første forslag var lisensnummer på båtene. Det er pr. i dag en regel på at det 
første sifferet skal være samsvar med tilhørende klubb, men det er blitt noe rot i 
nummerseriene, da noen har byttet klubber, men beholdt nummeret. 
Årsmøtet besluttet at det første sifferet heretter ikke tilhører klubbene. Det 
ønskes allikevel at det fortrinnsvis velges nummer innenfor geografisk område, 
men dette er ikke lenger nødvendig.  
Det var deretter noe diskusjon rundt nummer til gamle medlemmer, som fortsatt 
ønsket å beholde sine lisensnummer. Årsmøtet ble enige om at hver enkelt klubb 
leverer lister over brukte lisensnummer innenfor sine klubber til kasserer i 
forbundet, som deretter lager en liste over alle førere med tilhørende 
lisensnummer. Klubbene går da to år tilbake i tid, slik at de som betalte for sitt 
lisensnummer da, får beholde sitt. Dette utgår etter to års manglende betaling.  
Lisensnummer gis heretter ut fra forbundet etter innbetaling av lisens, og ikke av 
hver enkelt klubb som det har vært tidligere. 
 
Andre forslag var rundt dette med alkohol, og forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Det er innført i regelverket å benytte 10 bøyer i Norgescupen, et tillegg på 4 som 
gir 5 bøyer i hver sving, for å være i samsvar med vedtatte endringer i iMBRA. 
 
Jan la frem det foreløpige forslag til termin listen for 2019  
 
Ang. NC 2 Økseløsund i Sverige – Jan mener etter en del kommunikasjon med 
svenskene at det er trygt å tro på at det blir noe av, men etter erfaringer fra 
tidligere er noen fortsatt usikre rundt dette. Årsmøtet besluttet at det blir kjøring 
i Sverige NC 2, men at Aurdal fortsatt holdes åpent hvis det evt skulle bli avlyst i 
Sverige. Men siden dette da blir et IMBRA løp, tror man at svenskene forstår 
alvoret. Jan sjekker med svenskene om hvordan det gjøres med påmelding og 
betaling, og krever en måneds påmeldingsfrist uten mulighet for å avlyse etter 
dette. 
 
NC 3 blir flyttet til helga 15/16 juni. 
 
Endelig terminliste for 2019: 
 

NC 1 4. – 5./5 Sæbyvannet / ØMBK 

NC 2 1.- 2./6 Økseløsund / Sverige (Aurdal) 

NC 3  15.-16./6 Sæbyvannet / ØMBK 

NC 4 31/8-1/9 Vatnebu / SMBK 

NC 5 14.-15./9 Drammen Camp / BRCBK 

 
 



Banketten blir i år i leid lokale, men man prøver fortsatt å holde prisene nede, slik 
at så mange som mulig har mulighet til å være med. Det åpnes for at forbundet 
kan dekke et evt økonomisk tap, som klubbene kan risikere i forbindelse med 
sviktende påmelding til banketten.  
 
IMBRA EM 2019. 
Påmelding er lagt ut. Alt av betalinger for overnatting, påmelding osv gjøres til 
NMSBF, som deretter betaler en samlet sum for alle.  
 
Transpondere 
Det er pr. i dag to transpondere som virker på datasystemet.  
Det forutsettes at det ikke kommer en oppdatering som gjør at de gamle 
transponderne ikke virker før etter sesongstart 2020, og at det vil komme 
informasjon i god tid i forkant av dette. 
 
Web side/web master 
Morten Hatlevoll har sagt seg villig til å ordne ny, evt gammel web side.  
Og når det gjelder facebook bør sidene ryddes opp på, når det gjelder 
medlemmer osv. 
 
Jan ordner med registrering i frivillighetsregisteret, så fort som mulig. 
(Brønnøysund) 
 
Når det gjelder det nye kjøreprogrammet vi har, ønskes det at Morten holder 
kurs for flere på dette. Jan snakker med Morten og hører om dette kan være 
aktuelt. 
Når det gjelder årlige arbeidsoppgaver har følgende liste blitt satt opp: 
* Heat oppsett – Morten Hatlevoll 
* Klokke ansvarlig – Trond Egil Pedersen 
* Medlemsliste/lisenser – Klubb / forbund 
* Sikkerhetsansvarlig – Richard og Hendrich 
* Sammenlagt resultater – Morten Hatlevoll 
* Pokaler til NC sammenlagt – Buskerud klubben 
* Dommer test/eksamen– Jan har egen liste  
 
Det besluttes å kjøpe nytt aggregat, da det gamle har sett sine bedre dager.  
Are sjekker opp priser på dette, og kommer tilbake til styret med forslag. 
 
Richard sjekker opp om vi kan få billigere pokaler ved å kjøpe alle på et sted til 
samme tid. Dette gjelder da for alle klubber til alle NC runder i 2019, samt NC 
sammenlagt. 

 
Tove M. Hansen 
Referent 
 
 
 


