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Styremøte i Alta SSF / NMK Alta 
 
Møtenummer: 8/2016 
Dato: 03.10.2016 
Kl: 19:00 
Sted: Klubbhuset, KMP 
Innkalt: Alle styremedlemmer, observatør og vararepresentanter 
 
Oppmøte: Per Espen Kjellmann, Ronny Kristiansen, Per Erik Ramstad, Erik Nord, Ørjan Digre, 
Anita Kjellmann, Alf Solli, Robin Hansen, Ole Sarilla og Lill Vivian Hansen. 
 
 
01 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 
Vedtak: Referat ikke sendt ut før 03. oktober. Samme dag som styremøte.  
Ellers er innkallinga godkjent. 
 
 
02 Økonomirapport 
Gjennomgang av økonomien ved Anita Kjellmann.  
Det reageres på at annonsene i programmet til bilsportgruppa selges rimeligere i forhold til 
de andre seksjonene. 
Det må lages et budsjett i forkant for arrangementene, dette er tidligere vedtatt men følges 
ikke opp. 
 
 
03 Rapport fra seksjonene 
Bilsportseksjon: 
Formel-K: Lisenskurs mangler. Til nå er det kjørt på engangs treningslisenser. Klubben må 
sørge for godkjent kurslærer til lisenskurs. 
 
Styret er oppfordret til å diskutere hendelser etter bilcrossen i juli.  
Enkelte medlemmer har drevet «negativ markedsføring» av baneanlegget og klubben.  
Det er enkelt å se feilene hos andre, men ikke så lett å se sine egne...  
Det gjelder begge sider i denne saken som i de fleste andre. 
 
Klubben må selvsagt tåle kritikk, men det er vanskelig å forholde seg til kritikk som ikke 
inneholder noen forslag eller vilje til å ta et tak og gjøre noe med det.  
Likevel så bør vi etter forsøke å komme kritikerne i møte og se på hva det konkret klages på. 
Det er en farlig utvikling hvis vi får for mange «vi og dem» grupper i klubben. 
 
Det er reagert på upassende kommentarer på nett, også av ikke medlemmer. 
Bilsportforbundet er kontaktet av ikke medlem. 
Seksjonsleder og styreleder innkaller til møte med de impliserte partene. 
 
MC-seksjon 
MX, arrangement, trening, NNM, klubbcup 
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Antall kjørere går opp etter nesten 10 år med nedgang. 
Lysstolpe ved treningsfelt / flyplass 
 
Supermoto, trening 
De som bruker (forurenser) asfaltbanen rydder opp etter seg. Banen skal kostes. 
MC-seksjonen oppfordres til i sterkere grad å ta supermoto-kjørere med i «styre og stell». 
 
Seksjonsledere må møtes før neste sesong for å avklare treningstider før neste sesong. 
 
Snøscooterseksjon 
Snøscooterseksjonen har ikke hatt noen aktivitet. 
 
RC seksjon 
Sesongen har nesten regnet bort. Litt rekrutteringsarbeid er likevel gjort. 
Racingdroner – det er mange som flyr droner – disse burde være mulig «å få tak i». 
Seksjonsleder er også representert i E-sport Finnmark.  
 
RC seksjon oppfordres til å prøve å få tilknyttet noen som er interessert i bil-kjøring – deler 
av asfaltbanen kan benyttes til dette. 
 
Generelt: 
 
Behov for kursing? 
Seksjonene må melde inn sine kursbehov. (lisenskurs, aktivitetslederkurs, etc) 
 
Klargjøring for vinterdrift 
– SNK – arbeidet igangsatt, crossbanen stenger når det ser ut som om det er fare for frost  
– MX kan benytte treningsfelt på dagtid i helgene. 
– Rydde og steinplukkerdugnad – SNL og MX. Lørdag 15.10? 
– Asfalt og bilbane – ferdigstilling av rekkverk langs parkering. Lørdag 15.10? 
– Dustex – utlegging på grusbane 
– Stikkrenne – rør i øvre del av motocrossbanen 
– Sette opp lysstolper 
 
 
04 Seksjonsårsmøter og Motorsport konferanse, NMF 
Frist for påmelding er 13.10.2016  
Link til innkalling:  http://www.nmfsport.no/index.php/infosenter/motorsportkonferansen 
 
Snøscooterseksjon 

– Representant(er): – Per Espen Kjellmann møter i Rekrutteringsutvalget / SNX.  
Vi bør ha en representant til (kjønnsfordeling i hht. NIF’s lov) 

– Årsmøte, valg av Seksjonsstyre. Det er gått ut oppfordring til klubbene i regionen om 
å foreslå representanter til styret. Valgkomiteens leder er Masternes fra Lakselv. 

– Saker til MSK. Sak fra rekrutteringsutvalget. NM 2017 i Alta. 
 

http://www.nmfsport.no/index.php/infosenter/motorsportkonferansen
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Vedtak: Snøscooterseksjon får fullmakt av styret til å finne representanter som kan stille på 
møte. 
Eventuelle forslag fra Alta SSF/NMK Alta skal godkjennes og signeres av styreleder (Per 
Espen Kjellmann) før disse fremlegges på MSK. 
 
MC seksjon 

– Representant(er): – Vi bør møte med minst en representant: (Per Erik? Mona 
Henrix? En fra supermoto) 

– Årsmøte, valg av seksjonsstyre.  
– Saker til MSK. Søknad om NM i 2017 eller 2018? 

 
Vedtak: MC seksjon får fullmakt av styret til å finne representanter som kan stille på møte. 
Eventuelle forslag fra Alta SSF/NMK Alta skal godkjennes og signeres av styreleder (Per 
Espen Kjellmann) før disse fremlegges på MSK. 
 
05 Sportsmøte NMK 
Frist for påmelding er 5.10.2016  
 
Link til innkalling:  
http://nmk.no/wp-
content/uploads/2016/09/Invitasjon_sportsm%C3%B8te_jubileumsgalla_2016_klubbene-
1.pdf 
 
Bilcross / Karting 

– Representant(er): Unn Kari? Ronny og Anita? 
– Saker: Valg  

 
Vedtak: Bilcross-seksjon får fullmakt av styret til å finne representanter som kan stille på 
møte. 
Eventuelle forslag fra Alta SSF/NMK Alta skal godkjennes og signeres av styreleder (Per 
Espen Kjellmann) før disse fremlegges på Sportsmøtet. 
  
 
06 Eventuellt 
Ørjan har bedt om at en sak om reglement for Bakkecross / Bakkedrag blir behandlet i styret 
og sendt som forslag til MSK. 
Saken oversendes snøscooterseksjonen ved styret. 
 
KJØKKEN: 
De som bruker kjøkkenet rydder og vasker opp etter seg!! 
 
 
  
Referent 
 
Lill Vivian Hansen 
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