
Det ble avholdt styremøte i Alta SSF/NMK Alta på GeoNords møterom, onsdag 27.januar 2016 kl. 
19:00 
Til stede: Anita, Unn Kari, Erik, Ørjan, Ole, Kristin Anita, Ronny, Stein og Per Espen 
Per Erik og Birgit meldt frafall 
 
Saksliste: 

1 Referat fra siste styremøte er godkjent pr. epost 
Ronny og Erik følger opp ”Telt-saken” 
Dom mot styreleder ble referert. Han tar irettesettelsen til etterretning. 
 

2 Referat fra Seksjonene 
Seksjonsledere tar det opp i sine grener og sørger for at politiattester kommer på plass. 
Kristin Anita er klubbens ansvarlige. 
Seksjonene sørger for å få oversikt over kursbehov 
Vi tar sikte på å holde internt kurs i løpet av våren 
Hillclimb i Rafsbotn 30.4.2016. Ørjan legger fram budsjett i god tid. 
Bilseksjon la fra ønske om kurs: 
Teknisk, Løpsekretær, Juniorinstruktør, Løpsleder/jury, Årskontrollant. 
Seksjonen lager et kostnadsoverslag til neste styremøte.  
 

3 Økonomirapport 
Ballanse og Resultatrapport framlagt 
Lån i DnB innfris umiddelbart. Kr. 1.400.000+ 122.133,05  
Anita gjør regnskapet klart for revidering 
 

4 Revidering av klubbens vedtekter: I følge vedtak i Idrettsstyret 22. oktober 2015 skal alle 
organisasjonsledd i NIF sørge for å få revidert vedtektene slik at de tilfredsstiller NIF`s lov. 
Dette må opp som egen sak på årsmøtet. 
Forslag til Vedtekter for Alta SSF/NMK Alta (Revisjon A) ble enstemmig vedtatt av styret. 
Organisasjonsplanen for Alta SSF/NMK Alta vedtatt enstemmig. 
Vedtekter og organisasjonsplan legges fram for årsmøtet. 
 

5 Årsmøte 2016 
Dato 1.3.2016   
Årsmøtet må innkalles med minst 1 måneds varsel.  
Saker til årsmøtet må være styret i hende innen 16.2.2016 
Innkalling på altassf.no og Facebook 
 Saksliste i hht. vedtekter settes opp av styreleder. 
 
1 Godkjenning av delegater 
2 Valg av dirigent og referent 
3 Godkjenning av innkalling og saksliste 
4 Organisasjonsplan 
5 Vedtekstsendring 
6 Innkomne saker 
7 Valg 
 

6 VM, statusrapport 
Kort oppsummering 
Styret ber om en skriftlig rapport om fremdrifta/planlegging frem mot VM.  
Budsjett oppdateres snarest 
 



7 Eventuelt 
Styret foreslår at det opprettes en stilling som vaktmester/driftsleder på KMP. Viktig at 
det også opprettes et Driftsutvalg med representant fra hver seksjon. 
Leder lager forslag til stillingsprosent og budsjett fram til neste styremøte/årsmøte. 
 
Ørjan lager forslag til reglement for Bakkeløp 
 
Møtet hevet kl.21.13 
 
Per Espen Kjellmann 
Referent 

 
 


