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Referat NMSBF Årsmøte 06.02.2021 Teams 

 
Møtet ble avholdt desentralisert på Teams kl 12.00 med ett Temas testmøte 23.01.2021 

Dette fungerte meget bra og tanken om at dette kan være en god måte å avvikle årsmøter på 

fremover ble luftet . 

 

Til stede: 

Richard A, Rudi A, Are K, Dag V, Helge H, Jan S, Kristin L, Hendrich S, Tove H,  

Øyvind S. 

 

 
 

 

Saker: 

1. Godkjenning av inkallingen: 

Møtedeltagerne godkjente innkallingen enstemmig, det ble kalt inn på Teams og 

facebook, samt at relevante dokumenter for årsmøtet ble sendt pr mail. Iht. forbundets 

rettningslinjer om innkalling etter §6. Godkjenning av innkallelsen innebærer også 

godkjenning av saksliste. Det var ved fristensutløp ikke noen innkommende saker fra 

forbundets medlemsklubber. 

 

2. Årsberetning: 

Formann Jan S. la frem årsberetningen for 2020, denne ble ikke gjennomlest da alle 

møtedeltagere hadde lest før møtet. Det ble kun trukket frem noen enkelt punkter. 

Årsberetningen ble godkjent, dette innebærer normalt sett også godkjenning av 

tidligere referater fra årsmøter i NMSBF for å sikre kontinuitet i oppfølgingen av 

styrets vedtak i tidligere saker. 
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3. Regnskap: 

 

Tove H. la frem regnskapet for 2020, det er svært lite aktivitet i regnskapet i 2020 da 

deler av sesongen ble avlyst.  

Forbundsandel startkontingenter for de 2 gjennomførte NC rundene tilfaller klubbene.  

 

 

 
 

 

 

Som normalt behandlet styret behovet for fremtidige økonomiske tilpasninger i 

sammenheng med regnskapet.  Alle kontingenter, lisenser m.m. for 2021 

opprettholdes med samme satser som 2020.  

- Førerlisens senior 500,- og junior 250,- 

- Forbundsandel på startkontigentene 50,- 

- Klubbavgift til forbundet 500,- 

- Startkontigent senior 150,- og junior 75,- 

 

 

 

http://www.nmsbf.no/


 
www.nmsbf.no  referat 08.02.2021 

 

4. Valg: 

Formann Jan S. opplyste i 2020 at han ønsket å tre tilbake som formann etter 2020 og 

at ny kandidat tok over jobben ved neste årsmøte i 2021 

Kun formann er på valg , styret konstituerte seg selv og oppnevnte sekretær og 

kasserer etter styrets vedtekter §5. 

NMSBF styrets sekretariat for 2021: 

- Formann Richard A. 

- Sekretær Jan S. 

- Kasserer Tove H. 

 

Jan S. vill fortsette med det gode arbeidet som kontaktperson for NMSBF opp mot og 

som medlem av komiteen iMBRA.  

Tove H. ønsker å trekke seg som kasserer og det oppfordres til at klubbene kommer 

opp med potensielle kandidater før neste årsmøte i 2022 avholdes. 

 

5. Innsendte saker: 

Det var ingen innsendte saker fra klubbene innen fristen 31.12.2020. 

 
Terminliste 2021 

- Styret hadde på forhånd satt opp 3 alternativer for gjennomføring av NC runder i 

2021 som skulle diskuteres samt å fatte en beslutning som alle hadde tro på at 

kunne gjennomføres. 

 

 
Det ble besluttet å gå for alternativ C med tanke på den uforutsigbare utviklingen av Covid-19 

utover våren. 
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SRCBK ønsker å gjennomføre ett vårtreff, tentativt i helgen med lørdag 22 mai, eventuelle 

endringer følger i egen innkalling.  Det gjennomføres iht gjeldende retningslinjer ifm Covid-

19. 

 

Terminliste vedtatt : 

 
NC 1 : 31.Juli – 01.August SRCBK Indre Kydlandsvatnet 

NC 2 : 14.Aug – 15.Aug SMBK Vatnebuvann 

NC 3 : 04.Sept – 05.Sept BRCBK Drammen Camping 

NC 4 : 24.Sept – 25.Sept ØMBK Sæbyvannet 

 
Bankett i Østfold NC 4 må diskuteres ved en senere anledning ifm FHI sine retningslinjer. 

 

Norgescupen - Rangering og premiering 

Grunnet fortsatt stor usikkerhet ift Covid-19 diskuterte styret premissene for resultatlisten 

sammenlagt.  

Vedtak :  

Det gjøres unntak fra gjeldende regler for Norgescupen i 2021 når det planlegges å kun 

arrangere 4 løp ved at kun 3 løp teller sammenlagt.  

 

 

Kvalifisering internasjonalt: 

Kvalifisering til VM i Polen 2022 hadde 3 alternativer som ble satt opp av styret før møtet 

De tre alternativene var: 

1 Siste kvalifisering fra 2019 samt wildcard står for VM i Polen 2022 

2 Kvalifiseringsår med 4 nc runder, evt 3 runder som godkjent kvalifisering 

3 Ett kvalifiseringsløp som blir gjeldende kvalifisering til VM 2022 

 

Styret vedtok enstemmig alternativ 1. Kvalifiseringen og wildcard fra 2019 blir stående som 

gjeldende for VM Polen 2022 

 
Revisjon/Oppdatering av vedtekter og regelverk 

Styrevedtekter for NMSBF vedtatt i 1992 og tidligere meningsutvekslinger om behovet for 

oppdatering ble behandlet i møtet. Behandling og vedtak ble gjort i samsvar med vedtektenes 

para 8 som krever at endringer skal foretas på ordinære el ekstraordinære årsmøter med 2/3 

flertall blant de fremmøtte styremedlemmene. Vedtatt enstemmig. 

 

Tidligere tekst para 3  
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Medlemmer i forbundet kan være frittstående personer eller organiserte klubber, som betaler 

forbundskontingent, og som innordner seg de til en hver tid gjeldene regler. 

 

Vedtak ny para 3 

Medlemmer i forbundet er organiserte klubber i Brønnøysundregistrene som: 

- Arrangerer el bidrar til gjennomføring av modell speedbåt løp 

- Betaler forbundskontingent og innordner seg de til enhver tid gjeldende regler 

- Leverer årsmelding/beretning og regnskap 

 

 
 

Årlig fordeling av Arbeidsoppgaver: 

o Heat oppsett: Richard sjekker med opplæring etc. Morten Hatlevold,   

o Klokke ansvarlig: Hendrich 

o Medlemsliste/lisenser: Tove H. 

o Sikkerhetsansvarlig: Kristin og Hendrich 

o Sammenlagt resultater: Richard 

o Matriell/eiendeler: Richard og Hendrich (zarges til printer ?) 

o Pokaler til NC sammenlagt: Helge H 

o Hall of fame: (Trond P kan sjekke litt rundt tidligere HOF)  

o Web sider: Richard   

o Internasjonale mesterskap: Jan og Richard 

o Kurs/kompetanse data: SMBK / ØMBK prøver å finne en representant hver  

o Dommerkurs iMBRA :  

o (Fastpunkter på førermøte:)  

o Revisjon, styrevedtekter: Jan S. 

 

 

Eventuelt: Viderutvikling av O-35 klassen 

- Endurance 35 klassen blir strøket av iMBRA som internasjonal klasse med virkning 

fra 2022. Forbundet stilte seg bak en norsk satsning på å videreutvikle O-35 fremfor å 

legge ned denne klassen internasjonalt også. Det ble diskutert hvordan satsningen 

videreføres fra ren oppvisning under NC runder i 2020 i retning av prøveklasse. Det er 

i hovedsak og inntil videre snakk om skrog med inline motorer.  

Vedtak: 

Inline kjører sammen med O35 i NC rundene 2021. Premiering på NC løp blir som 

resultat lista viser, uavhengig av om du kjører inline eller O35. I Norgescup 

sammenlagt gjelder premiering av O35 båter og ikke inline. 

 

 

Mvh 

Richard 
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