
 

REFERAT FRA:  STYREMØTE 2/19 I 

    NMF REGION ØST 

 

AVHOLDT:   TIRSDAG 12. FEBRUAR 2019 PÅ 

    OSLOUNGDOMMENS MOTORSENTER 

 

Tilstede med stemmerett: Geir Øyen, Mary-Ann Westbye, Bente Sandem 

 

Tilstede uten stemmerett:  

 

Meldt forfall: Per-Owe Andersen, Per Christian Skoglund, Hans Kristian 

Bernhus, Elin Vandevjen, Martin K. Karlsen og Trygve Johnsrud. 

 

Sak 08/19 Styreprotokoll 

 Styreprotokoll 1/19 ble godkjent og legges ut på regionens 

hjemmeside. 

 

Sak 09/19 Økonomi 

A Fremlagt regnskap for 2018 gjennomgått og godkjent. 

 

B Budsjett 2019, forslag gjennomgått og følgende 

justeringer ble foreslått. 

 Inntekter: 

Post 3401 Andre overføringer + 15.000 Kr 30.000 

 Post 3910 Trening/instruksjon + 40.000 Kr 100.000 

 Utgifter: 

 Post 7040 (ny post)    Kr 2.000 

 Post 6860 Trening/instruksjon + 70.000 Kr 160.000 

 Post 6864 Møtekostn. Annet – 10.000 Kr 25.000 

 Post 6910 (ny post) IT/Web   Kr 5.000 

 

 Budsjettunderskudd Kr 12.000 

  

 Budsjett med endringer fremkommet godkjent. 

 

Sak 10/19   Regions lov 

    Endring av lov for NMF Region Øst, styret gikk gjennom fremlagt  

    på endringer i §§ 3, 16 og 19. 

     §3, ordet premiering slettes i pkt. 3e 

§16 pkt. d, endres til to (2) vara for et år ift. fremlagt 

forslag. 

§19 pkt. d, stryke to første ord (Arrangere eller) i 

setningen, og tilføye «i grener hvor dette er aktuelt» i 

slutten av setningen. 

 

Endringer godkjent for fremlegging på regionsting. 

 

Sak 11/19   Regionstinget 2019 

 



 

A Årsberetninger 

Beretninger for styret, RR, Trial og MX klare, enduro og 

båt mangler. Manglende beretninger purres opp, ansvarlig 

Geir Øyen. 

    B Forslag 

     Kun forslag om lovendring fra styret innkommet. 

    C Valg 

Valgkomiteen jobber fortsatt og vil legge frem forslag til 

kandidater innen 19.02. eller seinest på regionstinget. 

    D Saksliste 

     Geir Øyen ansvarlig for å lage sakslisten. 

    E Fordeling av oppgaver 

     Styret foreslår følgende for tingforsamlingen: 

      Ordstyrer: Trygve Johnsrud 

      Referent: Mary-Ann F. Westbye 

To personer til å signere tingprotokoll, forslag fra 

de fremmøtte tingdelegatene. 

Publisering av sakspapirer på nett innen first 19.02., 

ansvarlig Mary-Ann F. Westbye 

Lage presentasjon av årsmøtepapirer til fremvisning på 

prosjektor samt ta med skriver, ansvarlig Geir Øyen. 

     

Sak 12/19   Regionens oppgaver 

Geir Øyen refererte fra møtet 26.01.19 på Gardermoen hvor alle 

regionen var innkalt for å komme fremt til et felles forslag om 

regionenes oppgaver til FS. 

Det ble laget et samlet dokument med forslag til FS av de 

regionene som var representert, ansvarlig for innsending av 

forslag Geir Øyen. 

 

Sak 13/19   Funksjonærkurs 

Dårligere oppslutning enn forventet, og Jury måtte avlyses pga. 

for få påmeldte. 

Teknisk og Stevneleder ble gjennomført med totalt 27 deltagere. 

 

Sak 14/19   Oppfølgingssaker 

    Utsatt til neste møte. 

 

Sak 15/19   Informasjonssaker 

    Tidligere utsendt på epost. 

 

Sak 16/19   Møteplan 

    Styremøte 26.03. og 30.04. 

 

Sak 17/19   Eventuelt 

• Aktivitets- og Sikkerhetsleder kurs flyttes fra 02.-03.03. til 

16.-17. mars pga. manglende kursleder. 

• Forespørsel fra regionens valgte revisorer om å delta på 

revisorkurs i regi av NIF. Kurset koster Kr 200,- pr person. 



 

Innvilget, faktureres regionen. Revisorene melder seg på 

kurset selv. 

• Kort orientering fra møte i RØT ved Mary-Ann F. Westbye 

som var regionens representant på møtet 07.02., regional 

terminliste er satt.  

• Det fremkom innspill fra RØT og en regional jentesamling 

i Trial for å støtte opp om jenter i grenen. RØT foreslår å 

ha en enkel samling på vår/forsommer en hverdagskveld 

hvor de ønsker Ingveig Håkonsen og Emilie F. Westbye 

som trenere. RØT ber om at regionen gjør avtale med 

trenere og at regionen dekker trenerutgiftene.  

o Vedtak: Regionen støttet forslaget fra RØT og 

avtaler med foreslåtte trenere. Regionen dekker 

også trenerkostnadene for tiltaket. 

 

 

 

 

Referent Mary-Ann F. Westbye 

18.03.19 

 

    


