Referat fra styremøte i Alta SSF / NMK Alta
Møtenummer: 5/2017
Dato:
mandag 03.april 2017
Kl:
19:00
Sted:
Klubbhuset, KMP
Innkalt:
Alle styremedlemmer, observatør og vararepresentanter pr. epost.
Tilstede: Jostein, Vegar, Kjetil, Mona, Ole, Per Espen
(Ronny Kristiansen, ansatt)
Ikke møtt: Anita, Lill Vivian, Alf Solli, Robin Hansen
Sak 01 Godkjenning av innkalling og referat fra årsmøtet
Innkalling godkjent. Referat fra årsmøtet er lagt ut på www.altassf.no
Sak 02 Konstituering
Fordeling av oppgaver i styret
Styreoppnevnte utvalg
A) Anleggsutvalg (Består i dag av: Ståle Kjellmann, Erik Nord, Per Erik Ramstad, Ronny
Kristiansen og Per Espen Kjellmann)
Utvalgets mandat er å stå som fagansvarlig i forbindelse med bygging, vedlikehold og
eventuelle endringer av KMP.
Forslag om at vi endrer navnet til Baneutvalg som skal forestå ferdigstilling av anlegget i
hht. vedtatte og omsøkte planer. I tillegg skal utvalget være fagansvarlig i forbindelse med
drift, ombygging og vedlikehold av alle baneanlegg.
Forslag til Baneutvalg: Ståle Kjellmann, Ronny Kristiansen, Kjetil Haugsnes, Vegar Mikalsen,
Per Espen Kjellmann
Enstemming vedtatt.
B) Klubbhus utvalg (ingen fungerende utvalg i dag)
Utvalget skal være ansvarlig for drift og vedlikehold av klubbhuset. Herunder føre oversikt
over og tilstand på alt av innbo og løsøre. Fastsette priser og administrere utleie.
Mona Helen Henrix er valgt som Klubbhusansvarlig. Forslag til husregler, leiepriser
oversendes Klubbhusansvarlig.
C) Sportslig utvalg (Nestleder Ole Sarilla er utvalgets leder)
Sportslig utvalg skal inngå og godkjenne treneravtaler. Samordning av treningstider på KMP
og utarbeide treningsreglement for Alta SSF/NMK Alta.
Bør være minst en fra hver seksjon.
Seksjonene sørger for at det utnevnes ett medlem for hver gren/seksjon og melder fra til
Ole som innkaller til første møte så snart som mulig.
Enstemmig vedtatt
Sak 03 Seksjonene, presisering av oppgaver
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Hver seksjon skal opprette et styre bestående av minimum 3 personer, eller minst en
representant fra hver gren.
Se vedtektenes §19
Bilsportseksjonen: Bilcross, Rallycross, Formel-K + eventuelt andre grener
MC Seksjonen: Motocross, Enduro, Supermotard, Quad + eventuelt andre grener
Snøscooter seksjonen: Snowcross, Snowdrag, Hillcross/Hillclimb + eventuelt andre grener
R/C seksjonen: R/C Fly, R/C Bil + eventuelt andre grener
Styret skal godkjenne, og kan eventuelt oppnevne, medlemmene i seksjonsstyrene.
Det er imidlertid å foretrekke at det gjennomføres et medlemsmøte/seksjonsårsmøte hvor
man velger representanter til seksjonstyrene. Medlemsmøter skal innkalles ved at alle
medlemmer i Alta SSF/NMK Alta blir informert om møtet. Minst 1 uke frist.
Seksjonstyrene skal iverksette og eventuelt fremme forslag til hovedstyret om midler til
rekruttering eller spesielle prosjekter.
Typiske oppgaver for Seksjonstyrene
Initiere og foreslå konkurranser, herunder klubbstevner
Organisere trening med treningsansvarlig/sikkerhetsansvarlig
Foreslå deltakelse i mesterskap, f.eks. Lag NM
Eventuelle søknader om økonomisk støtte fra utøverne skal behandles av seksjonstyrene og
oversendes hovedstyret for endelig vedtak.
Utarbeide og innstille for hovedstyret eventuelle prosjekter m/budsjett
Sak 4 NMF`s Ting 2017 22.-23.april
Mona og Per Espen er valgt av det forrige styret til å være delegater på tinget.
Alta SSF har fremmet et forslag om lovendring slik at seksjonsstyrets medlemmer ikke skal
ha stemmerett på Seksjonsårsmøtene dersom de ikke er delegater fra sine
klubber/regioner.
Styret gir delegatene fullmakt til å samordne forslagt med tilsvarende forslag til tinget.
Per Espen og Ørjan har engasjert seg i en sak hvor Forbundsstyret har foreslått en endring
av NKR slik at det ikke skal være tillatt med tilskuere på Lukkede konkurranser (Klubbløp)
Forbundsstyret har foreslått å endre NKR slik at det ikke er tillatt å ha publikum tilstede på
klubbsevner.
Styret gir delegatene fullmakt til å stemme mot Forbundsstyrets forslag.
En annen sak som vi bør ta stilling til er forslaget om å redusere tingperiodene fra 4 til 2 år
Her stilles delegatene fritt.
Det skal også velges nytt styre i NMF samt medlemmer i diverse utbalg.
Det er pr. i dag 3 kandidater til president. Kandidaten som er foreslått fra valgkomiteen er
en person som ikke er særlig kjent i NMF. Noe som kan være både bra og dårlig.
Per Espen ble forespurt om å stille som visepresident Snøscooter, men er falt helt ut av
valgkomiteens innstilling. Som visepresident Snøscooter er Line Karlsen fra Nordreisa
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innstilt. Ellers er det stort sett gjenvalg over hele linja, så man er antakelig veldig godt
fornøyd
Det ser ellers ut til at av de 5 som er foreslått i forskjellige styrer og utvalg fra Region Nord
er det 5 kvinner og ingen er fra den absolutt største og mest aktive klubben i regionen,
nemlig Alta SSF/NMK Alta!
Skal vi finne oss i det?
Komplette saksdokumenter til tinget er å finne på nmfsport.no
Konklusjonen fra styremøtet er at det er NMF og mortorsporten som taper på at man ikke
ønsker å ha medlemmer fra Nord-Norges mest aktive motorklubb, ikke Alta SSF/NMK
Alta!
Sak 5 Motorsportsfestival «MOTORFEST»
På årsmøtet ble det så vidt luftet en ide om å arrangere en festival på KMP. Hvordan er
stemningen for det og skal vi eventuelt sette i gang arbeid med å få til noe i sommer?
Jeg er klar over at juli er feriemåneden, men jeg er likevel overbevist om at siste halvdel av
juli er den beste tiden for et slikt arrangement. Ikke minst fordi det da er størst mulighet for
å få noenlunde varmt vær.
Den 29.-30.juli er det Bilcross på KMP, så kanskje er dette helga vi skal se på?
Hvis vi skal gå for noe slikt, så må vi kanskje se på muligheten for å lage en miniversjon av
«Gatebil» arrangementet som har vært en stor suksess på Våler og Rudskogen. Vi er jo
størst på MX, så vi kan vel nesten ikke kalle det for Gatebil, men Motorfest høres jo bra ut.
Det er ikke tvil om at det vil være mye jobb å få det til, men belønninga kan være bra.
Vedtak:
Styret er positiv til å arrangere 100% MOTORFESTIVAL 2017.
PE tar kontakt med Tore Grøtte for hjelp til å planlegge festivalen.
Lill Vivian foreslås som ansvarlig for markedsføring.
Sak 6 Eventuelt
Det ble orientert om mulig trase for «Snowmibile Sprint Enduro» på KMP. Styreleder har
laget et forslag som oversendes Snøscooterseksjonen.
Det ble kort diskutert dato for Sikkerhetsleder/Aktivitetslederkurs. Flere datoer ble
diskutert, men det ser ut som om vi må prøve å avholde kurset i helga 19-21.5.
Kurset har vært annonsert den 13-14.5., men det er den samme helga som man har
treningssamling i Lakselv hvor flere mulige kursdeltakere ønsker å delta.
Det har også vært stor interesse for å kjøre kurset fredag og lørdag, med start fredag kl.17
Per Espen sjekker sin kalender og tar en beslutning i løpet av et par dager.
Kursene avholdes fra fredag 5.mai kl.17:00 til lørdag 6.mai om ettermiddagen.
Møtet hevet kl. 21:30
Per Espen Kjellmann
Referent
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