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Referat NMSBF Årsmøte 19.02.2022 Teams 

 
Møtet ble avholdt desentralisert på Teams kl 11.00, denne måten å avholde årsmøte på 

fungerte utmerket igjen. Det er flere fordeler ifm besparelser i tid og lange reiseveier. 

 

Innkalt til årsmøte: 

Richard A, Rudi A, Are K, Dag V, Helge H, Jan S, Kristin L, Jørn M, Tove H, Ole Bjørn, 

Steinar L, Kjell G, Stian B, Øyvind, 

 

Oppmøtte til Årsmøte: 

Richard A, Jan S, Are K, Jørn M, , Kristin L, Tove H, Steinar L, Ole-Bjørn T, Dag V, Helge 

H.  

 

Hvorav 6  hadde stemmerett iht §5 i styrevedtektene.  

 

 
 

 

Saker: 

1. Godkjenning av innkallingen: 

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

styrets lukkede Facebook side, samt at relevante dokumenter og innkallingen for 

årsmøtet ble sendt pr mail 29.01.2022. Det ble kalt inn deltagere iht opplistingen av 

«innkalt til årsmøtet» over med tre ukers varsel etter NMSBF vedtekter 

§6  

Godkjenning av innkallelsen innebærer også godkjenning av saksliste. 
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2. Årsberetning 2021: 

Formann Richard la frem årsberetningen for 2021, denne ble gjennomlest da denne 

ikke hadde blitt utsendt i forkant av  møtet. Som supplement til opplest tekst ble det 

kommentert at banketten etter Norges Cup avslutningen var en suksess. Det var kun en 

innvending  til beretningen, «årsberetning 2022» endret til årsberetning 2021. 

. Årsberetningen ble godkjent, dette innebærer normalt sett også konferering med 

godkjente referater fra tidligere årsmøter i NMSBF for å sikre kontinuitet i 

oppfølgingen av styrets vedtak i tidligere saker. 

 

3. Regnskap: 

 

Tove H. la frem regnskapet for 2021. 

Regnskapet viser ett negativt tall for 2021 på 2590,27,-.Grunnlaget for underskuddet 

er på utgiftssiden en uteglemt kostnad på forsikring fra regnskapet i 2020, det er da tatt 

inn 2 x forsikringskostnad i regnskapet for 2021.  

Det viser seg også at det på inntektssiden kun er BRCBK som har innbetalt 

forbundsandel  av startkontigentene i 2021, men imidlertid kun 30,- pr kontingent og 

ikke 50,- slik referatet om vedtak om kontingenter fra årsmøtet i 2021 viser. 
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Styret oppfordrer klubbene til å innbetale andelen så snart som mulig, dette fordeler 

seg slik: 

 

BRCBK - 1120,- 

SMBK - 2350,- 

ØMBK - 3100,- 

SRCBK - fritak i 2021 

 

 

 

Som normalt behandlet styret behovet for fremtidige økonomiske tilpasninger i 

sammenheng med regnskapet.  Alle kontingenter, lisenser m.m. for 2022 

opprettholdes med samme satser som 2021.  

 

- Førerlisens senior 500,- og junior 250,- 

- Forbundsandel på startkontigentene 50,- 

- Klubbavgift til forbundet 500,- 

- Startkontigent senior 150,- og junior 75,- 

 

 

 

 

4. Valg: 

 

Formann ble valgt på årsmøtet i 2021. Sekretær ble oppnevnt i 2021. Av medlemmene 

i styrets sekretariat har Tove H. ønsket ved årsmøtet 2021 å trekke seg som kasserer til 

årsmøtet 2022. Styret takker Tove for vel utført oppgave i de årene hun har fylt 

funksjonen som kasserer. 

 

Iht vedtektenes  

§5 konstituerer styret seg selv og oppnevner sekretær og kasserer.  

Jørn M stilte seg selv disponibel til å ta over kasserer jobben, ble takket for villigheten 

og oppnevnt som kasserer.  

 

 

NMSBF styrets sekretariat for 2022: 

- Formann Richard A. (1 år) 

- Sekretær Jan S. (1 år) 

- Kasserer Jørn M. (2 år) 

 

 

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

som medlem av komiteen iMBRA frem til generalforsamlingen i August, han ønsker 

da å fratre fra vervet. 

NMSBF ønsker å stille med kandidat til å ta over plassen i iMBRA komiteen. 

Nye potensielle kandidater må sendes forbundet innen 01.Mai 2022 
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5. Innsendte saker: 

Det var kun en innsendt sak til forbundet innen fristen 31.12.2021. 

 

- Endring av std zenoah klassen 

 

 

Saken ble fremlagt av BRCBK og diskutert ifm fordeler med endring og ulemper med 

endringen. 

Saken ble avsluttet med avstemming i chat med enstemmighet mot forslaget om endring av 

klassen slik den er i dag.   

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Det ble diskutert litt videre rundt rekrutering og evt «RTR»(Ready to Run) båter, det er 

enstemmig prinsipiell enighet om at vi kan åpne opp for at helt nye førere som har en RTR båt 

kan stille i std zenoah klassen. Selv om intensjonen er god må det gjøres en vurdering av 

hvordan det kan gjennomføres i praksis. Vurderingen bør baseres på følgende : 
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- Utelukkende nye førere – dvs førere som tidligere ikke har deltatt i NC Løp 

- Det må uansett settes begrensninger i form av et evt maks antall nc runder før disse 

må over på gjeldende regelverk for å kunne kjøre mer i std zenoah klassen. 

- Det må gjøres avklaringer ifm lisenser, påmelding, premiering etc. 

 

Vurderingen gjennomføres av styret i NMSBF med henblikk på å informere om utfallet før 

invitasjonen til NC 1 publiseres. NMSBF vil på ny ta dette opp til vurdering hvis 

rekruteringen av RTR førere skulle bli stor, eventuelt ved neste årsmøte i 2023 

 

 

 
Terminliste 2022 

Styret hadde på forhånd under NC4 2021 satt opp tentativ terminliste for 2022. 

 

 

Terminliste vedtatt : 

 
• NC 1 : 07.Mai – 08.Mai KRCBK Vatnebuvann (kan bli kjørt annet sted) 

• NC 2 : 27.Mai – 28.Mai ØMBK Sæbyvannet iMBRA league 

• NC 3 : 18.Juni – 19.Juni GRCBK Vatnebuvann (kan bli kjørt i Skien) 

• VM :   31.Juli – 06.Aug iMBRA VM  Polen Konopiska 

• NC 4 : 03.Sept – 04.Sept BRCBK Drammen Camping (kan bli forandringer) 

• NC 5 : 16.Sept – 17.Sept SMBK Vatnebuvann 

 
Bankett på Sørlandet NC 5 må ses på ifm smittesituasjonen og FHI sine retningslinjer. 

 

 
 

Årlig fordeling av Arbeidsoppgaver: 

o Heat oppsett: Richard  

o Klokke ansvarlig: Hendrich og Richard 

o Medlemsliste/lisenser: Jørn 

o Sikkerhetsansvarlig: Kristin og Steinar 

o Sammenlagt resultater: Richard 

o Materiell/eiendeler: Helge (Richard lager ny innholdsliste evt supplerer ved 

mangler) Utstyret står pdd hos Kristin, Are har beachflagg og aggregat  

o Pokaler til NC sammenlagt: Kristin 

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: Richard  

o Dommerkurs iMBRA : Jan avventer avklaring fra iMBRA 

o Fastpunkter på førermøte: kl. 08.00  

o Revisjon, styrevedtekter: Jan og Richard 

 

http://www.nmsbf.no/
https://www.imbra-racing.com/
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www.nmsbf.no  referat 20.02.2022 

 

 

Fra årsmøtet 2021, det har vært lite aktivitet ifm O35 og inline klassen pga pandemien, styret 

lar punktet under stå som tidligere for 2022. 

 

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 fra 2021: 

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. 

 

 

 

Eventuelt : 

• VM : Styret tilrettelegger for at vi avholder ett VM møte under NC 2 , planlegging, 

tanker, reise, testkjøring, vm-klær etc. Informasjonsflyt for vm skal være på plass. 

Hvis noen allikevel ikke har fått noe informasjon om vm , benytt forbundets side 

www.nmsbf.no under fane «nyheter» eller kontakt sekretær i NMSBF. 

• nmsbf.no : det ble gjort en kjapp gjennomgang av forbundet nettsider for å bli kjent 

om informasjonen som ligger der osv. 

• Støy : Det ble diskutert støy under eventuelt, styret synes støynivået til stadighet blir 

høyere og høyere. Det er enstemmig enighet om at vi skal ha større fokus på støy og 

jobbe aktivt med støymålinger. Det må strammes inn og idømmes sanksjoner etter 

regelverket. 

Forbundet kjøper inn ny støymåler som skal følge vedlagt felles materiell som 

benyttes på alle arrangement i regi av NMSBF. 

 

 

Mvh 

Richard og Jan 
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