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Styremøte i Alta SSF / NMK Alta 
 
Møtenummer: 6/2017 
Dato: 10.05.2017 
Kl: 19:00 
Sted: Kvenvikmoen Motorpark, klubbhuset 
Innkalt: Alle styremedlemmer, observatør og vararepresentanter 
 
Oppmøte:  
Per Espen Kjellmann, Alf Solli, Mona Henrix, Jostein Hætta, Marie Pettersen, Vegar 
Mikalsen, Kjetil Haugsnes, Anita Kjellmann, Ole Sarilla og Lill Vivian Hansen  
 
Meldt forfall: Robin Hansen 
Ikke møtt:  
 
01 Godkjenning av innkalling og referat fra siste styremøte og fra forbundstinget 
Referat fra forrige styremøte sendt ut. Innkalling sendt ut i en drøy uke før møtet. Saksliste 
tre dager før møtet. Innkalling og saksliste godkjent. 
Det foreligger ikke referat fra forbundstinget når styremøtet ble avholdt. 
 
Muntlig referat ved Per Espen Kjellmann. 
Viktig sak for vår del:  
Forbundsstyret har ikke lengre stemmerett på seksjonsårsmøtet. 
Vi utfordret også styret på hvorfor man ikke gir tillatelse til å ha publikum på klubbløp. 
Nasjonalt konkurransereglement vil bli vurdert av det nye styret i forbundet. 
Kun to representanter på møtet fra Nord-Norge, begge fra vår klubb – noe som er synd for 
motorsporten i vår landsdel. 
 
02 Regnskapsrapport 
Regnskapsrapport lagt fram av regnskapsfører i klubben, Anita Kjellmann. 
Driftsutgifter må gjennomgås. (Kan noe av dette kan føres på KMP?) 
Treneravtalen er kostnadsført i mars. 
Antall medlemmer i NMFs register viser at vi er over 900 medlemmer, dette må rettes opp i, 
og for mye innbetalt må tilbakeføres til klubben. 
Vi vil også gå igjennom forsikringene på anlegget og medlemmer. 
Telt skal viderefaktureres Ski-Doo Senteret v/Erik Nord. 
Resultatet så langt i år ligger på minus 249 019 kroner. 
 
Det må lages budsjett og leveres regnskap etter hvert arrangement. 
 
03 Referat fra seksjonene 
Samordning av terminlister, treningstider og annen bruk av anlegget.  
– Bilcrossen  planlegger løp i pinsehelga og leder mener seksjon er i rute til dette løpet.  
Sen vår gjør imidlertid at man frykter dårlig deltakelse på dette løpet. 
Vi håper å samkjøre dette med treningssamling for MX. Utfordringa er nok funksjonærer 
men vi jobber for å løse dette. 
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Tidsskjemaene må samordnes. 
Rekruttering til MX samme helg. 
Samarbeide om planlegginga for arrangementet. 
 
Godkjenning av budsjett for kommende arrangement. 
Budsjett for bilcrossløpet «Pinseræset» er laget.  
MX må også lage et budsjett for treningssamlinga. 
 
Baneanleggene 
Hjullaster ikke i drift. Denne må repareres. 
Må brøyte banene og fylle på masse. Harve.  
Kan masser fra bilcrossbanen brukes på MX banen?  
Innkalle til møte i baneutvalget. 
  
Hva må igangsettes og gjennomføres på kort og lang sikt.   
Må gjøres før første arrangement: 
Banedekket på bilcrossbanen må ordnes. 
Motocross-banen må ordnes for sommerdrift. 
Autovern. 
 
... og senere: 
Vurdere om vi skal kjøpe kostemaskin eller leie dette. 
Sagflis i grusen som vil holde på fukt. 
 
Minner om at MX-banen må vannes før hver trening / løp pga støv. 
 
04 Motorfestival 2017 
Per Espen Kjellman foreslår at det nedsettes et utvalg som har som oppgave å planlegge 
«Motorfestival 2017». 
Tore Grøtte har gitt tilbakemelding om at han blir med og arrangerer. 
Prøve å få med Trail (fra Bodø) – må undersøkes og gjøres en formell henvendelse for dette. 
MC-slalom – egne sykler? 
 
Styret står som arrangør for Motorfestivalen. 
Tore Grøtte får ansvar for musikk/scene. 
Anita må lage budsjett. 
Per Espen justerer programmet i forhold til de innspillene som har kommet. 
Lill Vivian setter opp invitasjon/plakater/annonser. 
Per Espen innkaller til første møte i uke 21. 
  
05 Driftsleder  
Oppgaver og gjennomføring 
Driftsleder har skriftlig sagt opp sin stilling i Alta snøscooterforening til klubbens leder.  
Han begynner i ny stilling 6. juni i år.  
Det er styrets ønske at driftsleder kan slutte på dagen. Klubbleder informerer om dette. 
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06 Drift av klubbhuset, utleie, husregler osv.  
Mona Henrix orienterer. 
Det er ønskelig med utstyr til minimum 60 og maks 80 stykker.  
Alt må kontrolltelles før og etter utleie. 
Garderobeløsninger må på plass. 
Komfyr. 
Avtrekksvifte må fikses. 
Depositum. 
Medlemsrabatt 30%. 
Mona sjekker priser. 
 
07 Depotbygg 
I Alta kommunes idrettsplan er vi inne med et servicebygg nede ved bilcrossbanen. 
Klubbleder har bedt om pris/tilbud på «container-bygg» og foreslår vaske- og teltplass ved 
asfaltbanen. 
Forslag om også å få til en garasje hvor det er mulig å «mekke».  
Skal vi søke spillemidler basert på vedlagte tegninger og tilbud? 
 
08 Eventuelt 
Førstehjelpskurs for aktivitetsledere. 
Viktig å ha kunnskap livreddende førstehjelp. 
Hjertestarter. 
Marie Pettersen stiller seg til rådighet. 
 
 
 
Referent 
Lill Vivian Hansen 


