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Styremøte i Alta SSF / NMK Alta 
 
Møtenummer: 7/2016 
Dato: 10.08.2016 
Kl: 18:00 
Sted: Klubbhuset, KMP 
Innkalt: Alle styremedlemmer, observatør og vararepresentanter 
 
Oppmøte: Per Espen Kjellmann, Ronny Kristiansen, Kristin Anita Kristiansen, Per Erik 
Ramstad, Erik Nord, Ørjan Digre, Anita Kjellmann, Unn Kari Hansen og Lill Vivian Hansen. 
 
01 Godkjenning av innkalling og referat fra siste styremøte 
Vedtak: Erik og Ørjan har ikke mottatt innkalling, ellers godkjent. Referatutsendelse må 
skjerpes, ikke alle har mottatt. 
 
02 Ronny Kristiansen er ansatt som Driftsleder/Vaktmester på KMP. 
Forslag fra styreleder: Som ansatt må Ronny fratre styret. Det foreslås at Unn Kari går inn 
som fast styremedlem fra 10.8.2016.  
 
03 Regnskapsoversikt 
Klubben har 1,4 millioner på konto. Klubbens lån er utbetalt. 
 
04 Evaluering av MX i juni og BC i juli.  
BC Økonomi: Det bør utarbeides fast prisliste for kiosk og grill – Unn-Kari og Kristin Anita 
ordner dette.  
BC Økonomi: Det bør utarbeides fast prisliste for kiosk og grill – Unn-Kari og Kristin Anita 
ordner dette. 
Vi bør tjene penger på arrangementene, 
 
BC Gjennomføring: Gikk fint. Vi hadde litt problemer med kommunikasjon mellom jury og 
sekretariat, jury og stevneledelse. Vi mener at de eventuelle problemene vi hadde ikke var 
noe førerne merket. Fint at representanter fra de andre grenene stilte opp som 
funksjonærer. 
 
MX Gjennomføring: Gjennomførte løpet uten noen funksjonærmøter på forhånd. Dette er 
et stort usikkerhetsmoment for løpsleder å ikke vite om det vil være funksjonærer nok til 
løpet. 
 
Hvordan skal vi få publikum på våre arrangement? Vi har brukt aviser (reportasjer og 
annonser) og sosiale medier for å fremme løpene.  
 
Forslag:  
Finne annen underholdning som trekker folk i tillegg til løpene. 
Rulleskiløp på banen. 
Prøvekjøring 
Gratis inngang 
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Speedcross 
Rallycross (20:76)  
Vedtak: Planlegge eller komme med forslag til annen underholdning til de arrangementene 
som er planlagt for neste sesong.  
Samarbeid med andre arrangører. 
 
05 KMP; Status og ferdigstilling   
Ferdig: Treningsfelt, formel-K (mangler curbes), bilcross, rallycross (mangler rekkverk), drag, 
motocross, supermoto, scootercross, streetlegal og drifting er godkjent. 
Kjøring/trening må organiseres med godkjent aktivitetsleder. 
Lisenskurs 
 
06 NM Snowcross 2017 
Klubben har fått tildelt NM for 2007. 
Dato for NM er ikke bestemt. 
Klubben har nesten ingen aktive kjørere, likevel er vi en av de største klubbene i Finnmark. 
Snøscooterseksjon innkaller til møte og velger stevneleder/arrangementskomité til NM. 
 
07 NM Motocross 2017 
Skal Alta SSF/NMK Alta søke om arrangementet? Vi ønsker å søke om arrangementet.  
Valg av Stevneleder/arrangementskomité:  
MX innkaller til møte for å bestemme om de ønsker arrangementet. Ved eventuell søknad 
og NM-arrangement velger MX stevneleder/arrangementskomité til arrangementet. 
 
08 Terminliste 2017, alle grener 
Terminliste for 2017: Alle grenene må ha dette klart til neste styremøte i midten av 
september. 
 
09 Rekruttering til de forskjellige grenene.  
Hva er gjort og hvilke tanker/planer har man i seksjonene? 
Scooterseksjon – leder er forespurt om deltakelse i rekruteringsgruppa for NMF.  
Hva er mandatet til denne gruppa? 
Lokalt er vi usikker på engasjementet. Ønsker å få de andre grenene engasjert. 
 
MX: Har fått 10–11 nye kjørere. Arrangert åpen dag. Stilt opp på arrangement på Altagård. 
Fått avtale med Marie Pettersen som trener, 1–1,5 dag i uka. 
 
Bilseksjon: Må først og fremst få ferdigstilt banen, dette har tatt mye tid fra medlemmene.  
Arrangert løp, ønsker å rekruttere flere førere.  
Ønsker støtte til å kjøpe rekrutteringsbiler. 
Sette opp treningstider. 
 
10 Eventuellt 
Saker som ønskes behandlet under eventuelt må sendes leder senest tirsdag 9.8.2016. 
Innkjøp av headset – komplimenterer de vi har, eventuelt sette opp en repeater. 
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Sette ned baneleien med 50% ut året. Vedtatt. 
Nøkler til huset – det er 50 nøkler ute, hvor er disse?  
 
  
Referent 
 
Lill Vivian Hansen 


