
Saksliste til Årsmøte i Alta Snøscooterforening/Norsk Motorklubb avd. Alta 
Tirsdag 1.mars 2016 kl. 19:00 på Kvenvikmoen Motorpark 

 

1) Åpning 

Opptelling og godkjenning av stemmeberettige 

Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 

2) Valg av dirigent og referent 

Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 

3) Behandling av årsberetning  

4) Behandle revidert regnskap 

5) Behandling av innkomne forslag: 
Styret legger fram to forslag som bes behandlet av årsmøtet: 

 
a) Tråkkemaskin 

Forslag fra Snøscooterseksjonen om at det må kjøpes inn ny tråkkemaskin før sesongen 2016-2017. Seksjonen ønsker en 
ramme på 750.000 eks. mva. Seksjonen er åpen for at baneleie kan økes noe. Den maskinen man har i dag er fra slutten av 

80-tallet og ble kjøpt inn brukt i 2001. Vedlikeholdskostnadene er betydelig økt selv om det meste av kostnadene er betalt 

gjennom lokale bidragsytere og derfor ikke har blitt belastet felleskassa. Dugnadsarbeidet som skal til for å holde enn viss 
drift er betydelige og ikke minst driftsikkerheten er nå så usikker at man ser det som svært vanskelig å gå mot nok en 

sesong uten at noe gjøres. 

 
Styret har behandlet forslaget og legger fram følgende innstilling for årsmøtet:  

Årsmøtet gir styret i fullmakt å gå til innkjøp av brukt tråkkemaskin til maksimalt kr. 500.000 eks.mva.  

Det forutsettes at den gamle tråkkemaskinen selges og at minimum 30 % av kjøpesummen skaffes som 

”ekstraordinære midler”. Dette kan være tilskudd, gaver o.l.  

Styret skal godkjenne finansieringen før det inngås noen avtaler.  

b) Rekruttering 
Alle seksjoner/grener må jobbe kontinuerlig med rekruttering av nye medlemmer.  

Styret har diskutert forskjellige muligheter og ser det som helt grunnleggende at dette er et arbeid som må gjøres i 
samarbeid mellom alle grener. Det bør oppnevnes et utvalg med en representant fra hver seksjon/gren som skal jobbe for å 

øke interessen for motorsport generelt. Det er naturlig at Nestleder/Sportslig leder møter for styret i dette utvalget. 
 
Styret ber årsmøtet fatte følgende vedtak:  
Årsmøtet gir styret i oppgave å lage en rekrutteringsplan innen 1.mai 2016. Alle seksjoner må bidra. 

6) Vedta kontingent og baneleie/treningsavgift 
Styret innstiller på at kontingent og baneleie holdes uendret. Seksjonsstyrene gis fullmakt til å fastsette 
eventuelle treningsavgifter for sine grener 

7) Behandle og vedta foreningens budsjett 

8) Behandle og vedta organisasjonsplan 

9) Behandle og godkjenne Alta SSF/NMK Alta`s vedtekter 

10) Valg 
Følgende styremedlemmer er på valg: 
Styreleder 
Sekretær 
Ungdomsrepresentant 
Seksjonsledere for Bilseksjon, MC seksjon, Snøscooterseksjon og R/C seksjon 
2 vararepresentanter 
(Se valgkomiteens innstilling) 
I tillegg skal det velges representanter til årsmøtet i NMF Region Nord (Styrets forslag: Tore M.Grøtte) 
og til Alta Idrettsråds årsmøte (Styrets forslag: Ole Sarilla) 
Styret foreslår gjenvalg på valgkomitè og revisorer 

 

Avslutning 
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