
 

1 
 

Styremøte i Alta SSF / NMK Alta 
 
Møtenummer: 9/2017 
Dato: Tirsdag 29.08.2017 
Kl: 19:00 
Sted: Kvenvikmoen Motorpark, klubbhuset 
Innkalt:  Alle styremedlemmer, observatør og vararepresentanter.  
 
Oppmøte: 
Per Espen Kjellmann, Robin Hansen, Ole Sarilla, Mona Henrix, Lill Vivian Hansen, Anita 
Kjellmann, Ørjan Digre, Alf E. Sollie, Vegar Mikalsen. 
Meldt forfall: Jostein Hætta. 
 
01 Godkjenning av innkalling og referat fra siste styremøte 
Innkalling og referat fra siste styremøte godkjent. 
 
02 Regnskapsrapport 
Regnskapsfører har ferdigstilt regnskapet for å få utbetalt spillemidler. Regnskapet er sendt 
inn og vi venter på tilbakemelding på dette.  
Resterende spillemidler og kommunalt tilskudd utgjør nesten 1 million kroner.  
 
03 Referat fra seksjonsledere 
RC/Fly – hatt litt oppmøte og seksjon har fått to nye rekrutter.  
 
Bilcross - Ingen representanter fra bilseksjon til stedet på møte (meldt forfall).  
 
MX – Flere nye juniorkjørere. Mange medlemmer som har vært rundt og kjørt diverse løp. 
Godt gjennomført løp 20. august på tross av været. Siste heat måtte avlyses på grunn av våt 
bane. Populær klubb å komme til for å kjøre løp. Klubben får mye skryt. 
 
Klubbhus / baneutleie - Team Nord, Region Nord, ved Tore Grøtte har ytret ønske om å 
låne klubbhuset og eventuelt banen 15.–16. september for samling av utøvere.  
Styret har besluttet at Team Nord betaler samme pris som medlemmene ved leie av 
klubbhuset. Klubbens medlemmer får 30% rabatt ved leie. Alta SSF / NMK Altas klubbhus / 
baneanlegg er dyrt å holde i drift og trenger derfor inntektene leien gir. 
Styret oppfordrer alle som leier huset, rydder opp, tømmer søppel og vasker etter seg. 
Skosokker legges nede for de som bruker toalettet nede. 
 
Snøscooter – det har vært en del møter om nytt og enklere reglement for å få NM-status på 
bakkeløp. Ønsker at det kjøres i to klasser.  
Klubben fulgte NMF reglement da vi i vinter avlyste NM Snowcross. Snøscooterseksjonen i 
NMF har gitt uttrykk for at dette var klubbens avgjørelse og ikke i følge reglene i NMF. 
Klubben etterlyser svar fra NMF på henvendelser i forbindelse med avlysing av NM 
Det må innkalles til sesongstart for seksjonen. 
 
Klubbens maskiner – styret oppfordrer at det tas godt vare på klubbens maskiner 
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(tråkkemaskin og gravemaskin). 
 
04 Søknad om støtte til Nasjonale mesterskap 
Dersom seksjonene, MC og Bil har søknader som ønskes behandlet må de sendes styreleder 
innen søndag 27.8. 
– Bjørn Terje Heggeli og Mika Hætta, bilseksjon, tildeles 2500 kroner hver i støtte.  
– Edvard Simensen og Yngve Kristoffersen, MX, har søkt om støtte til reise for deltakelse i 
statusløp. Styret foreslår å utsette behandling av støtte til MX kjørerne til sesongen er over. 
 
05 Innkalling til ekstraordinært årsmøte om navneendring. Fastsetting av dato. 
Vi innkaller klubbens medlemmer til ekstraordinært årsmøte 19. september kl. 20:00. 
Styret foreslår Alta Motorsport Klubb. 
Medlemmene oppfordres til å komme med forslag til nytt navn. 
 
06 NMf`s Strategi 2017 
Møte med NMF`s president på Thon Hotell den 1.9.2017 kl. 17:00.  
Leder forventer at alle styremedlemmer som har tilknytning til NMF melder seg på (dersom 
dere ikke allerede har gjort det) umiddelbart på denne adressen: 
 https://www.deltager.no/regionalt_strategiseminar_-_alta_01092017 
 
07 Eventuelt 

1. GOKART – Klubben har fått tilbud om å kjøpe utleiekarter med tilbehør fra klubbens 
leder som er nåværende eier. Styret foreslår en gruppe på 2–3 personer for å lage en 
driftsplan for å se hvordan vi skal drifte kartene ved eventuelt utleie.  Endelig 
avgjørelse tas på neste styremøte. 

2. JUNIORBANE –  tilrettelegging for rekruttering. Mange små som ønsker å kjøre og 
seksjonen ønsker å ha et tilbud til dem. Det foreslås at vi utreder hvor vi kan legge til 
rette for dette. 

3. VANNBRØNN / PUMPEHUS – Sikringen går og vi må løse problemet der. GeoNord 
har kjøpt utstyr for brønnboring – utstyret kan testes her, dermed vil klubben få en 
brønn på litt lengere sikt. 

4. KLUBBLØP MX 23. SEPTEMBER – Seksjonen ønsker et klubbløp i september som 
erstatning for klubbcup over flere ukedager. Klubbløpet avsluttes med 
premieutdeling og servering. RC/Fly oppfordres til å fly samme dag. Styret er enig. 
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Referent  
Lill Vivian Hansen 
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