REFERAT FRA:

STYREMØTE 5/19 I
NMF REGION ØST

AVHOLDT:

TIRSDAG 25. JUNI 2019 PÅ
OSLOUNGDOMMENS

MOTORSENTER
Tilstede med stemmerett:

Geir Øyen (unntatt sak 39/19), Mary-Ann Westbye, Bente
Sandem, Remi Aasli, Per Christian Skoglund og Elin Vandevjen

Tilstede uten stemmerett:

Trygve Johnsrud, Elin Frager (invitert) og Tony Isaksen (invitert)

Meldt forfall:

Martin K. Karlsen

Møtet ble innledet med informasjon fra generalsekretæren vedrørende bl.a. forbundets
administrasjon, motorsport forskriften, anlegg situasjonen, lisenser, intern og ekstern
kommunikasjon og digitale systemer og IT. Generalsekretæren forlot deretter møtet
Sak 35/19

Protokoll
Styreprotokoll 4/19 ble godkjent og legges ut på regionens
hjemmeside.

Sak 36/19

Økonomi
A
Status pr. 31.05 tatt til etterretning.
B
Øvrige økonomisaker
Søknader om økonomisk støtte fra NMF (rammetilskudd
og team støtte) tas på neste styremøte.
Fakturering av sponsorer under arbeid.
Fakturaer og underbilag fra NMF for tidligere avholdte
kurs gjennomgått og funnet korrekt, legges til betaling og
føres på årets regnskap. Regionstyret finner det uheldig at
det har gått opptil to år før alle fakturaer for kurs er
mottatt.
Bedriftsavtalen med DNB er i orden.
Kommunalt bidrag fra OIK er mottatt.

Sak 37/19

Ekstra ordinære forbundsting og seksjonsårsmøter
Oppsummering ved regionens representanter Geir Øyen, (Tinget
og MC-årsmøte) og Mary-Ann Westbye (Tinget og årsmøtene for
Båt og RSM) tatt til etterretning.

Sak 38/19

Søknad fra Team Øst Trial
Tidligere utsendt elektronisk om støtte til klistremerker for
biler/tilhengere.
Styret vedtok å støtte teamet med kr. 4.000,- som belastes konto
6860. Mary-Ann Westbye tilskriver Team Øst Trial om vedtaket.

Sak 39/19

Søknad fra NMK Follo
Tidligere utsendt elektronisk søknad om støtte til
gjennomføringen av Gultvedt Grand Prix som øremerkes
rekrutering av barn og unge som i år arrangeres over to dager.
Geir Øyen påberopte seg inhabilitet i denne saken, noe styret
innrømmet og Geir Øyen fratrådte behandling av søknaden.
Styret vedtok å støtte arrangementet for premiering av
barneklassene med kr. 10.000-, som belastes konto 7455.
Mary-Ann Westbye tilskriver NMK Follo om vedtaket.

Sak 40/19

Oppfølingssaker
Saker fra tidligere styremøter
Sak 20/19B Oppdatering av regionens lov godkjent av NMF
24.06.19.
Sak 22/19
Dialog med Tango MC videreføres.

Sak 41/19

Informasjonssaker
Tidligere utsendt som e-post.
AIK
Nyhetsbrev 23.05 og 25.06
Ekstraordinære kretsting og informasjon fra valgkomiteen
for Viken Idrettskrets.

Sak 42/19

OIK

Nyhetsbrev 16.05 og 19.06.
Invitasjon arbeidsmøte vedr. kostnader i barneidretten
i Oslo onsdag 14.08 på Ullevaal.
Trygve Johnsrud representerer regionen og melder seg
på innen fristen 10.08.

NMF

Nyhetsbrev nr. 4 og nr. 5 / 2019

Eventuelt
A
Søknad fra OMS Trialklubb om økonomisk støtte knyttet
opp mot leie og drift av sykler, instruktører og mat under
Aktivitetsuke/sommerleir for 24 barn.
Styret vedtok å støtte tiltaket med kr. 10.000,- som
belastes konto 7455. Geir Øyen tilskriver klubben om
vedtaket.
.

Referent Trygve Johnsrud
01.07.19

