
Årsmøte i Alta SSF / NMK Alta – referat 
 
Sted: Kvenvikmoen Motorpark, klubbhuset 
Tid: 1. mars 2016 kl. 19:00 
 
 
1 – Åpning 
Opptelling og godkjenning av stemmeberettigete, godkjenning av innkalling, saksliste og 
forretningsorden 
 
Velkommen til årsmøtet ved leder Per Espen Kjellmann. 
– Oppmøte 23 
– Innkalling til årsmøtet godkjent 
– Saksliste godkjent 
 
2 – Valg av dirigent og referent, valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 
Valgt: 
– dirigent: Per Espen Kjellmann 
– referent: Lill Vivian Hansen 
– underskrive protokoll – Vidar Kristoffersen og Njål Digre 
 
3 – Behandling av årsberetning 
Rask gjennomgang av årsmelding ved dirigent. Alle møtedeltakerne har fått utdelt 
årsberetningen, videre er den bli delt på Alta SSF / NMK Altas nettside, altassf.no. 
I tillegg bør nevnes: 

• At Martin Moland ble Norgesmester i 2015 og han har i 2015 kjørt scootercross i USA 
med gode resultater. 

• Bjørn Terje Heggeli kjørte Norrlandsveckan i Sverige og var kun 1 poeng unna 
pengepremie. Heggeli har også kjørt i Norgesmesterskapet. 

• RC: Her er litt lite info fra seksjon. Vi registrerer at flystripa er tatt i bruk. Seksjonen 
har 4–5 aktive ellers liten aktivitet. 

• Dirigent redegjorde for fremgang vedr. tippemidler, midler fra kommunen etc. som 
utløses når budsjett / og anlegget er ferdigstilt. 
 

Årsberetningen godkjent med ovennevnte tillegg. 
 
4 – Behandle revidert regnskap 
Gjennomgang av årsregnskap / balanse ved kasserer Anita Kjellmann. 
Regnskap og balanse godkjent uten innvendinger fra årsmøtet. 
 
5 – Behandling av innkomne forslag 
Styret har lagt fram to forslag som ble behandlet av årsmøtet: 
 
5.1 Innkjøp av brukt tråkkemaskin 2016/2017. 
Forslag fra Snøscooterseksjonen om at det må kjøpes inn ny tråkkemaskin før sesongen 2016-2017. Seksjonen 
ønsker en ramme på 750.000 eks. mva. Seksjonen er åpen for at baneleie kan økes noe. Den maskinen man har 
i dag er fra slutten av 80-tallet og ble kjøpt inn brukt i 2001. Vedlikeholdskostnadene er betydelig økt selv om 



det meste av kostnadene er betalt gjennom lokale bidragsytere og derfor ikke har blitt belastet felleskassa. 
Dugnadsarbeidet som skal til for å holde enn viss drift er betydelige og ikke minst driftsikkerheten er nå så 
usikker at man ser det som svært vanskelig å gå mot nok en sesong uten at noe gjøres. 
Styret har behandlet forslaget og legger fram følgende innstilling for årsmøtet: 
Årsmøtet gir styret i fullmakt å gå til innkjøp av brukt tråkkemaskin til maksimalt kr. 500.000 eks.mva. Det 
forutsettes at den gamle tråkkemaskinen selges og at minimum 30 % av kjøpesummen skaffes som 
«ekstraordinære midler». Dette kan være tilskudd, gaver o.l. 
Styret skal godkjenne finansieringen før det inngås noen avtaler. 
 
Styret har behandlet saken og kommet med en innstilling. Styret skal godkjenne et eventuelt 
innkjøp/finansiering av denne før kjøpet iverksettes. Dagens maskin er 30 år gammel og ikke 
lengre forsvarlig drifts- eller sikkerhetsmessig.  
 
Innvendinger fra årsmøtet er at dette er mye penger å bruke på få medlemmer og det stilles 
spørsmålstegn til hvor mye/hvordan bruken av denne er. Vil en ny maskin slites fort. 
Snøscootercross er for tiden nedadgående – men man håper at rekrutteringen vil ta seg opp. 
Andre grener på scooter-siden tar seg opp, her vil også en tråkkemaskin være nødvendig. 
Kjøpet kan forsvares med at utenbygdskjørere også kommer i gang. Klubben sitter på mye 
kompetanse og vil være til hjelp for andre klubber og føler vi har et ansvar, også på nasjonalt 
plan.  
Styrets forslag enstemmig vedtatt av årsmøtet. 
 
5.2 Rekrutteringsplan 
Alle seksjoner/grener må jobbe kontinuerlig med rekruttering av nye medlemmer. 
Styret har diskutert forskjellige muligheter og ser det som helt grunnleggende at dette er et arbeid som må 
gjøres i samarbeid mellom alle grener. Det bør oppnevnes et utvalg med en representant fra hver seksjon/gren 
som skal jobbe for å øke interessen for motorsport generelt. Det er naturlig at Nestleder/Sportslig leder møter 
for styret i dette utvalget. 
Styret ber årsmøtet fatte følgende vedtak: 
Årsmøtet gir styret i oppgave å lage en rekrutteringsplan innen 1.mai 2016. Alle seksjoner må bidra. 
 
Rekrutteringsplan skal være ferdig innen 1. mai 2016. Alle seksjoner må bidra til dette. 
Aktiviteten må økes for å drifte Kvenvikmoen Motorpark i fremtiden.  
Styrets forslag enstemmig vedtatt av årsmøtet. 
 
6 – Vedta kontingent og baneleie/treningsavgift 
Styret innstilling er at kontingent og baneleie/treningsavgift forblir uendret i neste år.  
RC Fly ønsker baneavgiften redusert fra 1500 til 1000 kr for voksne og tilsvarende for barn. 
Reduksjon er ca. 33%. 
 
Vedtak: RC fly får sin baneavgift redusert med ca. 33%. Resterende baneavgifter forblir 
uendret. Forslaget ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. 
 
7 – Behandle og vedta foreningens budsjett 
Dirigent gjennomgår foreslått budsjett. Budsjett krever aktivitet og rekruttering til klubben. 
Budsjett for 2016 enstemmig vedtatt. 
 
8 – Behandle og vedta organisasjonsplan 



Dirigent gjennomgår og forklarer organisasjonsstrukturen og beslutningsmyndighet i  
Alta SSF/NMK Alta. Enstemmig vedtatt på årsmøtet. 
 
9 – Behandle og godkjenne Alta SSF/NMK Alta`s vedtekter 
Gjennomgang av vedtektene ved dirigent. Vedtektene er i tråd med idrettsforbundets 
regelverk. Alta SSF / NMK Altas vedtekter enstemmig vedtatt av årsmøtet.   
 
10 – Valg 
Valgkomitéens innstilling: 
Styreleder 2 år   Per Espen Kjellmann (2018) 
Sekretær 2 år    Lill Vivian Hansen (2018) 
Ungdomsrepresentant 2 år  Robin Hansen (2018) 
 
Seksjonsleder MC 1 år  Per Erik Ramstad (2017) 
Seksjonsleder Bilsport 2 år  Ronny Kristiansen (2018) 
Seksjonsleder Snøscooter 1 år Erik Nord (2017) 
Seksjonsleder R/C fly / bil 1 år  Alf Solli (2017) 
 
Varamedlem til styret 1 år  Unn Kari Hansen (2017) 
Varamedlem til styret 1 år  Ørjan Digre (2017) 
Revisorer    Roger Kjellmann, Rune Andreassen (2018) 
 
Valgkomitéens innstilling til styre Alta SSF / NMK Alta enstemmig vedtatt. 
 
I tillegg har årsmøtet valgt: 
1 - Tore M. Grøtte som representant til årsmøtet i NMF Region Nord. 
2 - Ole Sarilla som representant til årsmøte i Alta Idrettsråd. 
 
Valgkomité 2017: Vidar Kristoffersen, Stine Moland og Birgitt Simensen. 
Valgkomitéen enstemmig vedtatt av årsmøtet. 
 
 
 
Takk for oppmøtet! 
 
 
 
 
Vidar Kristoffersen     Njål Digre 


