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Styremøte i Alta SSF / NMK Alta 
 
Møtenummer: 7/2017 
Dato: Torsdag 01.06.2017 
Kl: 19:00 
Sted: Kvenvikmoen Motorpark, klubbhuset 
Innkalt:  Alle styremedlemmer, observatør og vararepresentanter samt Tore Grøtte             

og Marie Pettersen til sak 06 
 
Oppmøte: 
Per Espen Kjellmann, Ole Sarilla, Ørjan Digre, Mona Henrix, Kjetil Haugsnes, Vegard 

Mikalsen og Lill Vivian Hansen. 

Meldt forfall: Robin Hansen, Anita Kjellmann, Jostein Hætta, Tore Grøtte, Marie Pettersen 

01 Godkjenning av innkalling og referat fra siste styremøte 
Innkalling og referat fra siste styremøte godkjent. 
 
02 Regnskapsrapport 
Regnskapet er gått igjennom av revisor, samt økonomiansvarlig i klubben og klubbens leder. 
Motocross og scootercross vil være ferdig til den 9. Juni. For de resterende seksjonene er 
det søkt om utsettelse.  
Frist for levering er 9. juni. 
 
03 Referat fra seksjoner og utvalg 
Hvordan ligger vi an i forhold til planlagte arrangement? 
 
Bilcross, Pinseræset  
– Avlyst på grunn av for få påmeldte. Må få sjekket opp om klubben får innbetalte lisenser 
tilbake fra bilsportforbundet. 
 
Formel-K  
– Skal ha lisenskurs 2. juni. Var stor interesse, men vi har ikke eksakt antall deltakere. 
 
Motocross 
Vårsleppet arrangeres 3.–5. juni. 31 påmeldte torsdag før arrangementet.  
Blir ikke kiosk – for medlemmer som stiller på dugnad.  
Klubben har 280 medlemmer, det foreslåes et system for dugnadene. 
 
Motard, Enduro 
–  
 
Kurs, rekruttering, treningstider, banevedlikehold 
Mai – aktivitetslederkurs. Juni – lisenskurs formel K.  
Styret og seksjonslederne bør ha tilgang til medlemslistene på Klubbadmin. 
Fire stykker i klubben som kan signere lisens. 
Banevedlikehold – de som bruker banen rydder opp etter seg. 
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04 Referat fra baneutvalget (vedlagt): 
Forslag om at Tor Ove Opgård går inn som medlem fra MX og Stian Sivertsen fra Formel-K: 
Tor Ove Opgård og Stian Sivertsen går inn i baneutvalget. 
 
Formalisering av baneombygginger: 
Styret skal godkjenne ombygginger av banen i de tilfeller endringene blir så store at banen 
trenger ny godkjenning. 
 
Ferdigstilling av anlegget-fremdrift. 
Ferdigstilling av baneanlegget – bør ikke venter til siste frist for å ferdigstille banen. 
 
05 Navnebytte fra Alta Snøscooterforening til Alta Motorsport Klubb 
Forslag til vedtak: 
Alta Snøscooterforening endrer navn til Alta Motorsport Klubb (Alta Motorsportklubb), 
forkortet Alta MSK 
Organisering blir som i dag, med styrerepresentanter fra hver seksjon.  
Hver av grenene er så tilsluttet sin egen organisasjon slik at:  
Snøscooter, MC og R/C Bil er tilsluttet NMF/NIF  
Bilsportseksjonen er tilknyttet NMK/NBF  
R/C Fly kan søke tilslutning til NLF/NIF 
Hver seksjon avholder egne årsmøter innen utgangen av februar hvor man innstiller 
seksjonsleder og minst to medlemmer til Seksjonsstyret. Seksjonsstyreleder velges formelt 
på årsmøtet i Alta Motorsportsklubb. 
Alle medlemmer i Alta MSK har stemmerett på seksjonsårsmøtene og på årsmøtet i Alta 
MSK. 
 
Det innkalles til ekstraordinært årsmøte innen utgangen av august 2017 hvor navnebytte 
er eneste sak. 
Styret foreslår at navnebyttet gjelder fra 01.01.2018. 
 
Vurdering: 
I mange år har det med jevne mellomrom blitt tatt opp et ønske om å bytte navn fra Alta 
Snøscooterforening til et mere dekkende navn for virksomheten klubben. Alta SSF har en 
lang historie og for mange er det viktig at vi beholder dette navnet. Jeg tror imidlertid at 
tiden er moden for å gi klubben et mer dekkende navn som alle medlemmer føler tilhørighet 
til. På grunn av kravet om tilslutning til Norges Bilsportforbund (NBF) via NMK er vi tvunget 
til å bruke NMK Alta som offisielt navn når utøvere representerer klubben. Vi tror imidlertid 
at det ikke vil være så lenge før vi kan slippe å stå tilsluttet NMK, men kan knytte oss direkte 
til NBF. 
Navnebytte må behandles på ordinært eller ekstraordinært årsmøte som skal innkalles med 
minimum 14 dagers varsel.  
Skrivemåten for klubbtilhørighet for Bilsporten bør kunne være: Alta MSK/NMK Alta og at 
arrangøren oppgis å være Alta MSK også for Bilsportstevner. 
På samme måten vil de som driver NMF kjøring kunne melde seg på med:  
Alta MSK/Snøscooter, Alta MSK/Motorsykkel, Alta MSK/RC osv. 
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06 Alta Motorsportfestival 2017 
På forrige styremøte bestemte vi at styret skal stå som arrangementskomite for 
Motorsportsfestivalen. Dessverre er kapasiteten til styreleder «overbooket» allerede.  
Styret bes derfor om å velge en leder for festivalen som har ledig kapasitet og som kan ta 
dette arrangementet dit det fortjener. 
Det behøver ikke nødvendigvis være et styremedlem, men jeg forventer at man har forslag 
til «Festivalgeneral» for fremlegging på styremøtet. 
I denne saken var også Tore Grøtte og Marie Pettersen innkalt i tillegg til styremedlemmer 
og vara. 
 
Styret utsetter Motorsportfestivalen til august 2018. 
 
07 Eventuelt 
Klubblokalet var utleid til begravelse siste uke. Leietager var veldig fornøyd med lokalene og 
hjelp på kjøkkenet. 
 
 
 
 
01.06.2017 
 
Referent  
Lill Vivian Hansen 
 


