Til:
Medlemsklubber
Tillitsvalgte

Oslo, 14. september 2020

Invitasjon til NMFs Motorsportkonferanse 2020
Sted: Quality Hotel Oslo Airport ELLER Microsoft Teams

Tid: 13-15. November 2020

På grunn av Covid-19 ser Forbundsstyret det som mest formålstjenlig å gjennomføre årets
motorsportkonferanse i en kombinasjonsløsning av fysisk og digitalt oppmøte. Det vil si at det vil
være mulig å følge alle møter digitalt dersom fysisk oppmøte ikke er ønskelig/mulig. Invitasjon til
motorsportkonferansen gjøres med forbehold om endringer med tanke på Covid-19 og
gjeldende retningslinjer fra regjeringen.
NMFs lov sier følgende om motorsportkonferansen:
”Motorsportkonferanse avholdes innen utgangen av november hvert år. Forbundsstyret fastsetter
hvilke oppgaver motorsportkonferansen skal ha. Beslutninger tatt på motorsportkonferansen har
status som rådgivende for forbundsstyre, seksjoner og grener. Forbundsstyre kan dele
motorsportkonferansen opp i separate seksjonsvise særidrettskonferanser som også kan holdes på
ulike tidspunkt. Grenmøtene kan finne kandidater til arbeidsgrupper i grenene og foreslå disse overfor
seksjonsstyret som medlemmer i arbeidsgrupper i grenen.
Klubbene kan fritt melde på deltakere til motorsportkonferansen, men forbundsstyret kan sette
begrensninger for deltakelse. Alle deltakere har tale- og forslagsrett i henhold til godkjent
forretningsorden. Ved rådgivende avstemninger har klubber som er representert maksimalt 2 stemme
i hvert av grenmøtene. Regionstyrene kan ha maksimalt 1 stemme i hvert av grenmøtene.
Forbundsstyret kan gi motorsportkonferansen i oppgave å velge medlemmene av arbeidsgrupper og
eventuelle andre utvalg. Ved valg/avstemninger har klubber som er representert maksimalt 2 stemmer
i hvert av grenmøtene. Fullmakter godkjennes ikke.
Forbundstinget 2003 vedtok følgende bestemmelse om reisefordeling: ”Reisefordeling i
forbindelse med Motorsportkonferansen skal gjelde for 1 person pr. gren. Dersom en klubb kun
representerer en gren, gjelder fordelingen for inntil 2 pers. innen denne grenen”.
Innsjekk blir gjort i sammenheng med seksjonsårsmøte 2020, MSK begynner med plenumsmøte.
Dersom deltakere ikke skal delta på seksjonsårsmøte sjekker man inn i forkant av plenumsmøtet.
Detaljert program vil bli publisert straks dette foreligger.
Hotellbestilling – Møtepåmelding - Saksforslag:

NB! All påmelding vil foregå elektronisk. På grunn av situasjonen er det nå nødvendig med
forhåndspåmelding for at vi skal kunne sikre forsvarlig gjennomføring av konferansen.
Frist for innsendelse av saksforslag:
Frist for møtepåmelding og hotellbestilling:

Tirsdag 13. oktober kl. 23:55
Tirsdag 13. oktober kl. 23:55

Både møtepåmelding og hotellbestilling er bindende. Betaling for konferanseoppholdet vil foregå
elektronisk ved påmelding. Klikk her for å komme til påmeldingssiden, ved digital deltagelse benyttes
samme påmelding. Link til digitale møter vil bli sendt til påmeldte deltagere i etterkant av fristens utløp.

Norges Motorsportforbund ønsker velkommen til Motorsportkonferanse 2020!

