
Styremøte 7-2015 

 MØTEPROTOKOLL ALTA SSF 
 Møtedato: 02.09.15 kl. 19.00 
 
 Møtested: Klubbhuset, KMP 
  

Tilstede: Per Espen Kjellmann, Ronny Kristiansen, Stein Jonas, Ørjan Digre, 
Tron Berge og Ole Sarilla, Unn Kari Hansen,  

  
 

Meldt frafall: Birgit, Per Erik, Kristin Anita, Anita Kjellmann. Tor Sverre har ikke 
meldt fra om at han ikke kan møte 

  
 

 Behandling av dagsorden 
 

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

 
Sak 2. Økonomirapport 

Kassere sender ut regnskap pr. 1.september til styret. 
 

Sak 3. Rapport fra Seksjonene. 
  
Terminliste 2016. Terminliste skal meldes NMF før 1.oktober. 
Nyttårscrossen 2., 9. eller 16.januar 
WSC 8.-9.april  
SN møte tar endelig beslutning, også Hillcross og drag 
MC må ha møte i løpet av september 
BC, CK og RC 29.-30.juli 
Seksjonslederne bes om å komme sammen og forsøke å få til en felles åpen 
dag i løpet av september samt se på muligheten for et fellesarrangement i 
samband med åpning av KMP neste sommer. 
Rutiner i forbindelse med bruk av anlegget: 
MX og SNX har et system som fungerer bra 
R/C har for få brukere. Hva skal vi gjøre for å øke interessen og få flere 
medlemmer? Er 1000 kr. riktig pris for baneleie? Stein lager et forslag til 
baneleie til neste møte og har fullmakt til å gi rabatt ut året. 
Dugnad: Vi må få spredt ut til ”folket” hva som skal gjøres og hvem skal 
gjøre det. Vi mangler en plan for hvordan vi skal få gjort anlegget ferdig. 
Kommunikasjon: Informasjon ut til medlemmene kan gjøres via 
medlemssystemet. Inntil videre kan seksjonslederne sende epost til leder som 
kan sende fellesmail eller SMS til utvalg av medlemmer. 
 

Sak 4. KMP, fremdrift og økonomi. 
Status: 
Jord rundt og inni Formel-K banen er ferdig lagt ut og sådd. Det gjenstår 
sikkerhetstiltak som gjerder, barrierer, rekkverk osv. Alta kommune har lovt 
utstyr og maling til merking av banene. Grus til bilbanene der det mangler… 
Økonomi: Regnskap gjøres ferdig for MX/SNX i løpet av 2 uker. 
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Snowpro as ønsker å leie banen inntil 10 timer pr. uke for sesongen 2016 for 
å drive utleie av gokart. Ved inngåelse av kontrakt betales leie på forskudd 
med kr. 50.000,- Ved leie ut over 10 timer pr. uke i sesongen 2016 betales en 
leie lik 300,- pr. time 1 års leiekontrakt med opsjon på 2 år. Nestleder signerer 
avtalen med Snowpro as som legges fram for styret for endelig godkjenning. 
Enstemmig vedtatt 

 
Sak 5. World Snowcross Championship 2016.  

Karl Ivar Kristensen møtte i denne saken og orienterte om fremdrift. 
Youthstream har kommet med et nytt forslag til avtale hvor de har frafalt kravet 
om 30.000€ fra arrangør. Styreleder har gitt beskjed om at vi aksepterer 
vilkårene og går for å arrangere VM i april 2016. 
Kontrakten er lagt fram for styret i møtet. 
VM komiteen konstituerer seg snarest og starter planlegging.  
 

 
Sak 6. R/C Bil og Snøscooter Vanndrag/cross.  

Forespørsel fra enkeltpersoner som ønsker å benytte anlegget/bygge anlegg 
for disse grenene. R/C Bil er en NMF gren og burde være enkelt å få med. Vi 
har konkret forespørsel om å bygge anlegg vest for flystripa. 
 
Watercross er ikke tilknyttet noe forbund, men har en del aktive i regionen, 
også i Alta. Sistnevnte har kjørt på Tjønna uten tillatelse og er stoppet av SNO 
med trussel om store bøter hvis kjøringen fortsetter. 
Begge grenene har fått beskjed om at første bud er at man organiserer seg i 
en "gruppe" bl.a. for at vi skal ha en formening om hvor mange det gjelder. Det 
har vist seg at "Flyplass prosjektet" bare har 4 betalende brukere mens bare 
utgiftene til bygging av flyplassen beløper seg til flere titalls tusen kroner i 
tillegg til dugnadsarbeid. 
Vedtak: 
Styret er i utgangspunktet positiv til å innlemme Vannsport med snøscooter 
som en av våre grener. Vi må imidlertid ta rede på hva som skal til for å kunne 
kjøre trening og konkurranser innenfor anlegget og deretter skaffe de 
nødvendige tillatelser. Dersom det er mulig kan vi forsøke å søke 
dispensasjon inntil permanent løsning foreligger. 
Når det gjelder R/C Bil så kan man først få tillatelse og treningstider på MX og 
asfaltbanen for å få opp aktiviteten. Når dette er på plass kan vi ta opp 
spørsmålet om en egen dedikert bane for grenen. 
Imidlertid må man kunne dokumentere at interessen er tilstede ved at man 
melder seg som medlemmer i klubben. 
 
 

Sak 7. Eventuelt 
 
Ørjan har meldt følgende forslag til saker som han ønsker at vi behandler: 
A) Om vi fikser sponsorer, pris pr/m reklame? Peppes vil ha banner, mulig Merk 
Norge også.  
B) Kanskje alle burde jobbe litt mot å skaffe sponsorer til framtidige prosjekt.  
C) Burde vi ordne oss "hovedleverandører" av f. Eks verktøy? Da vil vi vel kunne 
fikse gode priser til alle i klubben hos den aktuelle bedrift osv. 
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A, B og C ovenfor er egentlig samme sak: Alta SSF/NMK Alta mangler klare regler og 
priser i forbindelse med markedsføring, sponsing, banereklame osv. Med det nye 
anlegget og flere store arrangement foran oss blir dette mer og mer aktuelt. 
 
Vedtak:  
Styret nedsetter et Markedsutvalg bestående av en fra Bilsport, en fra MC og en fra 
Snøscooter.  
Styret foreslår: Mika Hætta (leder), Vidar Kristoffersen og Ørjan Digre 
MU utarbeider forslag til Markedsreglement/plan med detaljerte retningslinjer og 
priser. Det er viktig at MU ser til NMF og NMK sine reglement og at man følger disse. 
 
D) ATA carnet, Finland/NMF.  
Finland har skjerpet sine regler hvor også registrerte kjøretøy på biler/henger nektes 
innført uten ATA carnet. Alta SSF bør gjøre en henvendelse til NMF og NMK hvor vi 
ber om at dette blir tatt opp politisk. Det har vært tatt opp tidligere via Region Nord 
uten resultat. Før vi eventuelt gjør en slik henvendelse må vi skaffe oss tilstrekkelig 
fakta om hva som egentlig gjelder. 
 
Vedtak: 
Per Espen tar kontakt med toller Jon Even Johansen og får klargjort de finske 
reglene og sender en henvendelse til NMF og NMK hvor vi ber om at saken blir tatt 
opp med de rette myndighetene. 
 
Møtet hevet kl. 22:22 
  
 
 

____________________  ________________________ 
Per Espen Kjellmann   Ole Sarilla 
 
 
 
_____________________  _________________________ 
Tron Berge     Unn Kari Hansen 
 
 
 
_____________________  _________________________  

Ørjan Digre 
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