Styremøte i Alta SSF / NMK Alta
Møtenummer:
Dato:
Kl:
Sted:
Innkalt:

11/2017
Torsdag 12.10.2017
19:00
Møterom, GeoNord, Bjørn Wirkolasvei 15
Alle styremedlemmer, observatør og vararepresentanter.

Oppmøte:
Per Espen Kjellmann, Vegar Mikalsen, Ørjan Digre, Kjetil Haugsnes, Ole Sarilla, Alf Sollie,
Anita Kjellmann, Unn Hege Thomassen – møter for Jostein Hætta og Lill Vivian Hansen.
Meldt forfall: Mona Henrix, Robin Hansen

01 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige styremøte
Innkalling sendt ut på mail tre dager før møtet, påminnelse på sms.
Innkalling og referat godkjent.

02 Økonomi
Søknad om spillemidler er sendt. Inntil klubben får overført spillemidler er det tomt i kassa.
Vi bør finne dugnadsansvarlige – slik at klubbens medlemmer stiller som funksjonærer i løp
for andre seksjoner. Blant annet for å spare utgifter til mat for funksjonærer.

03 Terminliste 2018
Frist for å sende inn er 1. oktober.
Snowcross
– Nyttårscross 7. januar, mulig et løp i mars/april
Hillclimb
– Mot slutten av sesongen – etter påske / april (mulig Skaidi / Sarves Alta)
Motocross
– Vårslepp 2. juni, Midnattsolcrossen 16. juni, Høstcross 25. august
Bilcross
– Klubbløp på våren, 28.-29. juli
Enduro
– Tar sikte på å få til et løp
RC (fly)
– En aktivitetshelg på flystripa 2018 (vår)
ønsker samme helg som det er annen aktivitet på banen
Motard
–
Roadracing (Circult Racing) –
Snowdrag
–
MC-førere – «Rustløserdag»

04 NMF’s Motorsportkonferanse
Vi har aktive i følgende grener:
Motocross, enduro, motard, roadracing (circuit racing), snowcross/hillclimb
og snowdrag.
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Det er lagt ut info på de respektive grenenes FB sider den 9.10.
Skal vi sende deltagere, og i så fall hvor mange? Gå til denne linken for å se mere
info: http://www.nmfsport.no/index.php/infosenter/motorsportkonferansen/581motorsportkonferansen-2018
Leders innstilling: Vi avventer interesse fra de forskjellige grener/seksjoner. Dersom det ikke
er noen som er spesielt engasjert foreslår jeg at man ikke sender noen delegater til MSK
2017.
VEDTAK: Klubben sender ikke delegater til MSK. Vi velger å bruke pengene på å utdanne
klubbens funksjonærer.

05 Ekstraordinært ting i NMF
Se link for
info: http://www.nmfsport.no/index.php/infosenter/motorsportkonferansen/593ekstraordinaert-forbundsting-2017
Leders innstilling: Dersom vi under sak 4 beslutter å sende noen til MSK foreslår jeg at den
eller de som reiser også deltar på det ekstraordinære tinget.
VEDTAK: Klubben sender ikke delegater til MSK, dermed vil ikke klubben være
representert på ekstraordinært ting.

06 Oppdatering og nyutdanning av stevneledere, tekniske kontrollanter og jury
Hver enkelt gren sørger for å melde på deltakere.
OBS! Dersom vi ikke sender noen på kurs/oppdatering vil vi ikke kunne arrangere noen løp
etter 31.12.2017.
Oppdateringskurs og nyutdanningskurs i Tromsø 17.-19. november.
Grenledere må finne/melde på gamle og nye funksjonærer.

07 Eventuelt
– Høring om endring av forskrift om kjøring ut av skuterløyper på islagte vann for å
raste, Alta kommune.
Vedtak: Alta SSF / NMK Alta vil ikke komme med innspill til denne høringen.
–

Valgkomitéen – styret bør minne valgkomitéen på at de bør starte arbeidet med å
finne ny leder til klubben.

12.10.2017
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Referent
Lill Vivian Hansen
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