
 
www.nmsbf.no 

  29.01.2022 

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE  

 
Med henvisning til Styrevedtekter for Norsk Modell Speed Båt Forbund §6 innkalles det 

herved inn til årsmøte med minst 3 ukers varsel til gjennomføring innen utgangen av februar 

måned til: 

 

 

ÅRSMØTE I NMSBF  

 

Dato: 19. FEBRUAR 2022 kl 11:00 

 

Sted: Desentralisert –  Microsoft Teams 

 

 
Dagsorden : 

 

1. Godkjenning av innkallelsen til årsmøte 

2. Årsberetning 
3. Regnskap 

4. Valg (ny kasserer må på plass) 

5. Innsendte saker. 
 

 

Til gjennomføringen: 

 
Punkt 1 - Godkjenning av innkalling – innebærer også godkjenning av saksliste. 

Normalt er saker til behandling sendt til styret i rimelig tid før årsmøtet slik at 

øvrige klubber får tid til å sette seg inn i temaet. Formann/sekretær lister slike 
saker i dagsorden (pkt 5) i innkallingen. Det er imidlertid meldt inn 1 stk saker 

innen utløpet av vedtekts-festet frist 31.12. 2021. Andre saker som ikke på 

forhånd er reflektert i innkallingen, men som ønskes satt på dagsorden skal 

fremmes under pkt 1 ifm godkjenning av dagsorden/saksliste. 
 

Punkt 2 – Årsberetning - innebærer normalt også gjennomgang av tidligere 

referater fra årsmøter i NMSBF for å sikre kontinuitet i oppfølgingen av styrets 
vedtak i tidligere saker. 

 

Punkt 3 – Regnskap – inkluderer også fastsetting av årlige kontingenter mm: 
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- Klubbenes årlige medlemsavgift til NMSBF  

- Førerlisens til NMSBF  

- Startkontingent pr fører/klasse 
- Forbundsandel av startkontingent pr fører/klasse                                                     

 

Punkt 3 omfatter normalt også styrets vurdering av det økonomiske grunnlag for 
vedtak i saker til behandling under dagsorden pkt 5. Innsendte saker. 

 

Punkt 4 – Valg – Kun kasserer velges, styret konstituerer seg selv  (ref 

vedtektenes §5) 
 

Punkt 5 – Innsendte saker – opplisting av de saker klubbene har sendt til styrets 

medlemmer. Omfatter også disse faste saker: 

 
- Terminliste for Norgescupen 

 

- Revisjon/Oppdatering av vedtekter og regelverk 
 

- Årlig fordeling av Arbeidsoppgaver: 
o Heat oppsett:    

o Klokke ansvarlig:    

o Medlemsliste/lisenser:   

o Sikkerhetsansvarlig:   

o Sammenlagt resultater:   

o Salg av transpondere:  

o Matriell/eiendeler:    

o Pokaler til NC sammenlagt:   

o Hall of fame:     

o Web sider:     

o Internasjonale mesterskap:  

o Kurs/kompetanse data:   

o Dommerkurs:   

o (Fastpunkter på førermøte:)  

o Revisjon, styrevedtekter:  


