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 MØTEPROTOKOLL ALTA SSF 
 Møtedato: 02.12.15 kl. 19.00 
 
 Møtested: GeoNord 
  
 Tilstede: Per Espen Kjellmann, Kristin A. Kristiansen, Birgit Simensen, Ronny 

Kristiansen, Unn Karin Hansen og Ole Sarilla 
 
 Meldt frafall: Anita Kjellmann 
  
 

 Behandling av dagsorden 
 

Sak 1. Godkjenning av innkalling (og protokoll fra forrige styremøte) 
Innkalling og protokoll er godkjent. 

 
Sak 2. Referat fra Seksjonene 

Referat fra MX-møtet forelagt styret for gjennomgang. Saker til 
Motorsportskonferansen ble behandlet.  
 
Referat fra Bil ble gjennomgått muntlig på styremøtet. 
Kommunikasjonskanaler ble diskutert og en mulig ordning er å publisere alle 
referat på hjemmesiden til Alta SSF.  
 
SNX har hatt et uformelt møte, men referat foreligger ikke. Leder av seksjon 
for SNX har vært vanskelig å få i tale og leder ønsker derfor at styret velger ny 
representant for Snøscooter fram til årsmøtet. Leder foreslår Erik Nord som 
representant for SNX fram til årsmøtet. Vedtatt enstemmig av styret.  
 
 

Sak 3. Økonomirapport 
 Per Espen Kjellmann gjennomgikk økonomirapport for styret. Anita Kjellmann 
 skal gjøre opp regnskapet så fort som mulig over nyttår og sendes revisorene 
 for godkjenning.  

  
 
 

Sak 4. Nyttårscrossen 2016 
Hovedfunksjonærer må på plass snarest. Per Espen settes foreløpig opp som 
stevneleder, og tar ansvar for å sende inn tilleggsregler innen i morgen. Kristin 
Kristiansen er assisterende stevneleder. Ole Sarilla er teknisk ansvarlig.  

 
Sak 5. KMP status 

Scootercrossbanen er gjort klar til VM. Nye startlys er kjøpt inn, samt nye 
startbommer.  
 
Når det gjelder regnskap og økonomi, er en liste med dugnadsarbeid sendt ut 
til klubbens medlemmer hvor deltakere på diverse dugnader skulle føres. Det 
er viktig at listene komplementeres snarest.     
 



Styremøte 9-2015 

Sak 6. Referat fra Motorsportkonferansen, MX og SNX 
Referat finnes også på nmfsport.no 
 
Per Espen refererte kort fra konferansen.  

 
Sak 7. NMF’s anmeldelse av styreleder Per Espen Kjellmann 

Saksbehandling så langt.  
NMF har foreslått å frata Per Espen Kjellmann alle lisenser i ett år fra 1.januar 
2016. Det betyr at dersom det blir resultatet kan ikke Per Espen stå som 
stevneleder på nyttårscrossen. Per Espen refererte fra saksbehandlingen så 
langt, og dokumenter i saken er framlagt styret.  
 
Styret drøftet saken og støtter Per Espen Kjellmann fullt ut. Styret har full tillit 
til hans vurderinger i sakens anliggende. Styret ønsker også å tilføye at 
prosjektet som sådan var vellykket og at sikkerheten i høyeste grad ble 
ivaretatt.  
 
Løpsledelsen på det aktuelle stevne var enige i gjennomføringen og referat fra 
jurymøter underbygger enighet i dette. Alta SSF har lang erfaring med 
barneidrett både innenfor MX og SNX, og har alltid ivaretatt sikkerhet på løp. 
Løpsledelsen tolket svar fra NMF dit hen at et prøveprosjekt kunne kjøres. I 
det øyeblikk det kom melding fra NMF om at prosjektet ikke var lovlig, ble 
prosjektet stoppet.   
 

Sak 8. VM status 
Lill Vivian Hansen jobber som markedsansvarlig. Tore Grøtte er 
presseansvarlig. Han skal også lage en VM-sang. Alle lisensierte 
funksjonærer får Alta SSF dekket.  
 

Sak 9. Årsmøte 2016 
Forslag til dato er 23.02.16 
Dato fastsettes på styremøtet i januar.  
 

Sak 10. Eventuelt 
  Ronny Kristiansen refererte hvordan det ligger an med teltet som Ski Doo 
 senteret skal erstatte. Ronny har funnet et mulig telt fra Danmark, og har tatt 
 dette opp med Erik Nord. Erik Nord skulle ta det videre med Ski Doo senteret.   
 
 Sak fra Ole: Kan det gis mulighet for kjøring av MX på asfaltbanen? 
 Enstemmig svar fra styret er nei!  
 
 
 
Møtet hevet kl. 21.12 
  
 
 

____________________  ________________________ 
Per Espen Kjellmann   Ole Sarilla 
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_____________________  _________________________ 
Ronny Kristiansen   Birgit Simensen 
 
 
 
_____________________  _________________________  
Kristin A. Kristiansen   Unn Karin Hansen 
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