
Styremøte 8-2015 

 MØTEPROTOKOLL ALTA SSF 
 Møtedato: 30.09.15 kl. 19.00 
 
 Møtested: GeoNord 
  
 Tilstede: Per Espen Kjellmann, Kristin A. Kristiansen, Birgit Simensen, Ronny 

Kristiansen, Per Erik Ramstad, Stein Jonas, Ørjan Digre og Ole Sarilla 
 
 Meldt frafall: Tron Berge og Unn Karin Hansen 
  
 

 Behandling av dagsorden 
 

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

 
Sak 2. Økonomirapport 

Per Espen redegjorde for økonomirapport. Styret gjennomgikk spesielt 
resultatet etter Prosjekt Gatebil, hvor resultatet var -26500,61 kr. Klubben må 
bli bedre på å lage et mer gjennomtenkt og nøye budsjett slik at vi unngår et 
slikt underskudd flere ganger.  
 
Styreleder og kasserer har et ønske om å bytte økonomisystem til et digitalt 
system, Tripple tex. Styret har ingen innvendinger til dette, og går inn for å 
bytte system. 
 
Kasserer oppfordrer styret til å lage avtaler med noen bedrifter, slik at vi har 
mulighet til å få gode tilbud hos noen fremfor å handle litt hos mange. Slike 
avtaler bør både komme medlemmer til gode og det bør følge litt penger med 
avtalen. Dette gjelder både matinnkjøp, verktøy og andre diverse varer. Styret 
skal følge dette opp.  
 

Sak 3. Rapport fra seksjoner og utvalg 
  
 Terminliste 2016. Datoer som meldes inn til NMF er: 
 Nyttårscrossen 2016,  
 mulig kombinasjon med  
 Snow Bottle of Nastions: 3.januar 
 WSC 2016:                       8-9.april 
 Bakkeløp:                        2.april 
 Vårslepp, MX:                28.-29.mai 
 Midnattsolcross, MX:  12.juni 
 Bilcross/Rallycross:      29.-30.juli 
 Høstcross, MX:              28.august 
 Åpningshelg på KMP: Juli? 
  
 SX: Pål Grøtte skal være trener også denne sesongen. Treningssamling er 
 diskutert, men det er foreløpig ikke tatt noen avgjørelser om det.  
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 MX: Marie Pettersen har vært trener for MX i sommer, men har ikke fått noe 
 godtgjøring fra klubben for innsatsen. Styret går inn for dekke utgifter som 
 Marie har hatt i sommer. En liten klubbcup er gjennomført, i tillegg er det 
 gjennomført en treningssamling og et løp. Alle tre begivenheter kan 
 konkluderes som svært godt gjennomført. Erfaring fra Høstcrossen viser også 
 at det er lurt å kombinere med annen aktivitet i pausen.    
  
 Bil: Dekk som er til overs bør hentes før vinteren. Ronny Kristiansen tar ansvar 
 for å få ryddet opp i dekkene.  
 
 Fly: Jan Kåre Wahl og Per Espen Kjellmann har jobbet med parkering.  
 
 Ørjan Digre refererte fra rapport fra Markedsutvalg. Det er viktig å ha en god 
 presentasjon av klubben i møte med aktuelle sponsorer. Styret gir sin 
 tilslutning til rapporten (vedlegges referatet). 

 
 

Sak 4. KMP, fremdrift og økonomi. 
a) Klubben bør sende noen medlemmer til Motorsportkonferansen NMF, 7.-
8.november på 
Gardermoen (http://www.nmfsport.no/index.php/infosenter/motorsportkonferan
sen) 
Styret har besluttet at klubben skal representeres. Grenutvalget skal avholde 
møte snarest og kommer deretter tilbake til hvem som reiser fra MX-
seksjonen. SX har ønsket at Ørjan Digre reiser fra SX-seksjonen. Forslag til 
saker/problemstillinger som ønskes tatt opp på konferansen må sendes via 
styret. Frist for innmelding av saker er 8.oktober. Styret gir Ørjan Digre og Per 
Espen Kjellmann myndighet til å sammenfatte og forvalte innmeldte 
saker/problemstillinger.  
 
b) Landsmøte/Sportsmøte NMK, 13.-14.november på 
Gardermoen: (http://nmk.no/landsmote-sportsmote-13-15-november-2015/ ) 
Bil-seksjonen ønsker ikke å sende noen til konferansen.  
 

 
Sak 5. Utdanning 

a) NMF grenene: 
Vi behøver å utdanne flere stevneledere, tekniske kontrollanter og aktivitets-
/sikkerhetsledere. Klubben tar initiativ overfor Region Nord og forsøker å 
arrangere kurshelg i slutten av november i Alta.  
Lisenskurs vil mest sannsynlig tilbys som e-kurs i løpet av høsten/vinteren. 
 
b) NMK grenene: 
I forkant av Landsmøte/Sportsmøte (fredag 12.november) avholdes det 
Løpsleder og Løpssekretærkurs. Bil-seksjonen ønsker å få til et kurs i Alta, 
hvor også Lakselv og andre klubber i Nord-Norge kan inviteres til å delta.  
 

http://www.nmfsport.no/index.php/infosenter/motorsportkonferansen
http://www.nmfsport.no/index.php/infosenter/motorsportkonferansen
http://nmk.no/landsmote-sportsmote-13-15-november-2015/
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Sak 6. NMF Region Nord 

 
Regionen har ikke avholdt årsmøte i 2015. I henhold til vedtektene skal det 
avholdes årsmøte innen utgangen av mars hvert år. Fungerende styreleder 
Øystein Pettersen, Vardø MK svarer ikke på henvendelser hvor klubbens 
styremedlem har bedt om at det avholdes årsmøte. Regionens ansvar er bl.a. 
utdanning, Toppidrettssatsing og regionsmesterskap. 
Forslag til vedtak som oversendes fungerende styreleder i NMF Region Nord 
og NMF v/Generalsekretæren: 
«Alta SSF ser med bekymring på at det fortsatt ikke er avholdt årsmøte i NMF 
Region Nord for 2015. Styret ber derfor om at det gjøres tiltak for å 
gjennomføre årsmøte i regionen i forbindelse med MSK 2015 på Gardermoen. 
Styret må umiddelbart sette i gang innkallingsprosessen slik at det kan 
avholdes et ordinært årsmøte med valg av nytt styre. 
Styret i Alta SSF vil samtidig foreslå representanter til følgende verv i styret:» 
Leder:                (Forslag) 
Nestleder:          (Forslag) 
Kasserer:             (Forslag) 
Sekretær:            (Forslag, MC) 
Styremedlem:  (Forslag, Snøscooter) 
 
Aktuelle navn til de ulike verv meldes inn til styreleder snarest.  
 
Vedtaket er enstemmig godkjent.  
 
 

 
Sak 7. Eventuelt 

Ski Doo-Senteret har for et par år tilbake lånt et telt fra klubben som ble 
ødelagt. Teltet skulle erstattes, men det er foreløpig ikke gjort. Ronny 
Kristiansen følger opp saken.  
 
Innmeldt sak fra Stein Jonas: Reduksjon av baneleie for RC til 1000 kr eller 
lavere for de over 16 år og 300 kr eller lavere for de under 16 år.  
 
Styret oppfordrer alle seksjonsledere til å behandle baneleiepriser i sin 
seksjon, og avlegge en rapport til styret før styret tar stilling til reduksjon i 
baneleie i aktuelle seksjoner. Styret må jobbe med hele matrisen (innspillene 
fra seksjonene) og fremme forslag til nye priser for baneleie på årsmøte.  

  
 Sak fra Ørjan Digre: Peppes ønsker å få tilbakemelding på hva de får igjen av 
 avtalen med klubben. Markedsutvalget jobber videre med denne saken, men 
 en slik sponsoravtale må ha en vinn-vinn situasjon. Det betyr i praksis at de 
 må bidra med en sum.  
 
 
 
Møtet hevet kl. 21.40 
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____________________  ________________________ 
Per Espen Kjellmann   Ole Sarilla 
 
 
 
_____________________  _________________________ 
Ronny Kristiansen   Birgit Simensen 
 
 
 
_____________________  _________________________  
Kristin A.  Kristiansen   Ørjan Digre 
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