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 Behandling av dagsorden 
 

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

 
Sak 2. Konstituering av styret 

Gjennomgang av den enkeltes ansvar samt fordeling av oppgaver 2015 
 
Utøverrepresentant:  Ørjan Digre er delegert av styret til arbeid med 
    oppdatering av medlemslister, «rydde i   
    medlemskartoteket», i samarbeid med leder. 
Utdanningskontakt/gr.: Seksjonslederne setter sammen en gruppe på ca. 

tre stk hvor en kan fungere som utdanningskontakt 
for sin gren. Utdanningskontakten skal ha oversikt 
over hvilke kurs som behøves og lignende. 
 

Ansvarlig for politiattest: Alle aktivitetsledere skal fremvise politiattest. Kristin 
    A. Kristiansen er enstemmig valgt av styret.  
Husutvalg:   Tar seg av forefallende vedlikeholdsarbeid. Utvalget 
    kommer med en «bestilling»/liste over arbeid som 
    må gjøres, som leveres til styret for godkjenning, og 
    fungerer som igangsettere i forhold til   
    vedlikeholdsarbeid. Styret har enstemmig vedtatt at 
    et slikt utvalgt skal utnevnes og at utvalget i 2015 
    skal bestå av Stine Moland, Eva Kjellmann og Hilde 
    S. Sarilla.  
Driftsutvalg:   Ansvarlig for baneleie/inntekt, gokartutleie. Leder 
    informerte og orienterte rundt hva et slikt utvalg kan 
    ha for oppgaver. Bør det ansettes en i en mindre 
    stilling for å ivareta dette. Tor Sverre Isaksen og 
    Ørjan Digre, Unn Kari Hansen har meldt sin  
    interesse for å sitte i dette  utvalget, sammen med 
    styreleder. 
 
Leder orienterte videre om Anleggsutvalget, som per nå består av Per Erik 
Ramstad, Per Espen Kjellmann, Ståle Kjellmann, Erik Nord og Ronny H. 
Kristiansen.  
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Nye seksjonsledere må prøve å samle utøvere/aktive innenfor sine seksjoner.  
 
 

Sak 3. Møteplan 2015 
Det vil i gjennomsnitt bli et styremøte per måned. Fortrinnsvis siste onsdag i 
måneden.  
 

Sak 4. Tour of Snowcross 17.04.2015 
Et samarbeid mellom Alta, Hammerfest og Lakselv. Til dette trenger Alta SSF 
funksjonærer og sette opp TR. I fjor bidro hver av arrangørklubbene med en 
sum til premiepott. Det samme må vi få til i år. Stian Bjerkan forespørres å 
stille som stevneleder med Stine Moland som assisterende stevneleder. Per 
Espen Kjellmann er Juryleder(enmannsjury) 
 

Sak 5. Bakkecross i Rafsbotn 25.04.2015 
Stevneleder, løpsoppsett, TR, «Hillclimb», kan dette gjennomføres under 
ordnede former? Styret går inn for å arrangere bakkecross med gjeldende 
reglement for bakkecross. Leder Per Espen, Tor Sverre Isaksen og Ørjan 
Digre utnevnes som gruppe for å prøve å få dette til.  

 
 

Sak 6. Eventuelt 
I. Sak fremmet av Unn Kari: Spørsmål fra Tron Berge, tilbud om dugnad 

som parkeringsvakter under Altaturneringa. Styret sier enstemmig nei til 
dette. 
 

II. Sak fremmet av Per Espen: Oslo-Nordkapp 2015 ønsker å legge 
hovedcampen deres til Alta og Alta SSF/KMP siste helga i juli.  
 
Ronny kom med tilleggsopplysninger til denne saken. Campen er tenkt 
for oppbevaring av utstyr, arrangement og annet.  
 
Ronny får av styret i oppdrag å kartlegge hva denne campen vil kunne 
innebære for Alta SSF. Ronny informerer leder underveis og styret på 
neste styremøte. 
 

III. Sak fremmet av Ole: «Prepping» av bane før trening. Baneforholdene 
slik det er nå, er for dårlig for både nybegynnere og barn. Styret er 
orientert om problematikken rundt baneforholdene og styret ber 
snøscooterseksjonen ordne opp i denne saken snarest.  
 

IV. Sak fremmet av Ole: Hva skal vi gjøre for å få folk til å stille på dugnad? 
Leder formanet til god organisering av dugnadene og fremsnakking av 
de som stiller opp på dugnad fremfor å surne over de som ikke stiller 
opp.    

 
  
Møtet hevet kl. 21.35 
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____________________  ________________________ 
Per Espen Kjellmann   Ole Sarilla 
 
 
 
_____________________  _________________________ 
Anita Kjellmann    Birgit Simensen 
 
 
 
_____________________  _________________________  
Kristin A.  Kristiansen   Ørjan Digre 
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