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Styremøte i Alta SSF / NMK Alta 
 
Møtenummer: 5/2016 
Dato: 27.4.2016 
Kl: 19:00 
Sted: Klubbhuset, KMP 
Innkalt:  Alle styremedlemmer, observatør og vararepresentanter 
 
Oppmøte: Per Espen Kjellmann, Ronny Kristiansen, Ørjan Digre, Alf Solli, Robin Hansen, Per 
Erik Ramstad, Unn Kari Hansen og Lill Vivian Hansen. 

Ikke møtt: Erik Nord 
 
Innkalling til styremedlem Kristin Anita Kristiansen er ikke sendt ved en feiltakelse, 
styreleder beklager dette. 

 
01 Godkjenning av protokoll fra forrige møte, jf. vedlegg 1 
Referat fra forrige møte er ikke sendt ut – derfor sendes denne ut til samtlige 
styremedlemmer. 
 
02 Økonomisk oversikt  
Gjennomgang av regnskap fra verdensmesterskapet samt for klubben. 
Budsjett sendes ut til styret for gjennomgang til neste styremøte. 
 
03 Klubbhåndbok  
Forslag til klubbhåndbok etter mal fra Idrettsforbundet. 
Hver seksjon og alle styremedlemmer må behandle innholdet som det er meningen at vi 
legger ut offentlig slik at både nye og gamle medlemmer kan bli bedre kjent med klubben. 
Mye er gitt, men man har her muligheten til å utdype nærmere hva vi står for og hvem vi 
jobber for. I utkastet som jeg har laget er eksempeltekst fra NIF merket med rødt. 
Det er et mål at vi skal vedta Klubbhåndboka på styremøtet i slutten av mai. 
 
Denne skulle vært sendt ut med innkallingen, men har ikke fulgt med utsendt mail.  
Leder går raskt igjennom klubbhåndboka på skjerm. 
Sendes ut til gjennomlesing og nye innspill til neste styremøte. 
 
04 Konstituering og gjennomgang av den enkeltes oppgave i styret 
a) Oppgave- og ansvarsfordeling i styret 
b) Fullmaktsmatrise 
c) Rollebeskrivelse for økonomiansvarlig 
 
A) Oppgave og ansvarsfordeling i styret 

Leder 

 Mål- og strategiarbeidet i klubben 

 Er klubbens ansikt utad og klubbens representant i møter og forhandlinger 

 Står for klubbens daglige ledelse og koordinerer styrets og klubbens totale 
aktivitet 
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 Innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene 

 Har ansvaret for idrettsregistreringen 

 Lager møteplan sammen med hele styret og distribuere den til alle 
styremedlemmer 

 
Nestleder 

 Er stedfortreder for lederen 

 Er klubbens sportslige leder 

 Ansvar for å utarbeide og følge opp klubbens sportslige plan 

 Rapportere jevnlig til styret om klubbens sportslige aktivitet 

 Arrangere trenermøter 

 Oppfølging og utvikling av trenerne i klubben 

 Informasjon til foreldre/foresatte og utøvere 

 Rapporterer til styret etter konkurranser/treningsleirer 

 Årsmelding for klubbens sportslige plan 

 Ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem 
 

Sekretær 

 Føre protokoll fra alle styremøter og referat fra medlemsmøter 

 Ta seg av inngående og utgående post, og eventuell arkivering 

 Oppdatere idrettslagets hjemmeside 
 

Kasserer/Økonomiansvarlig 

 Innhente grunnlag til budsjett og utarbeide et utkast til budsjett 

 Sørge for at inngående og utgående fakturaer blir betalt 

 Planlegge og gjennomføre årsoppgjør 

 Føre klubbens regnskap 

 
Ungdomsrepresentanten 

 Være kontaktperson for de aktive i klubben, uansett gren 

 Ta initiativ til spesielle tiltak rettet mot ungdom mellom 12 og 20 år 
 
Seksjonsledere (MC, Snøscooter, Bilsport og RC Fly/Bil) 

 Representere alle «sine» greners interesser  

 Oppnevne seksjonsutvalg/styre med minst 3 personer 

 Ansvar for innmelding/registrering av løp for sine grener 

 Sportslig ansvar for sine grener og rapportere til Sportslig leder 
 

Andre oppgaver som fordeles blant styrets medlemmer 

 Ajourføring av medlemslister – Leder Per Espen Kjellmann 

 Ansvarlig for politiattestordningen – Styremedlem Kristin Anita Kristensen 

 Barneidrettsansvarlig – Nestleder Ole Sarilla 

 Marked- og sponsoransvarlig – Ørjan Digre, Lill V. Hansen, Anita Kjellmann 

 Ansvar for klubbens bygninger og anlegg – Hovedansvarlig er klubbens leder.  
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B) Fullmaktsmatrise 
Anita Kjellmann går igjennom forslaget og kommer med innspill til denne til neste 
styremøte. 
 
Forslag til fullmaktsmatrise for Alta SSF/NMK Alta 
FULLMAKTSMATRISE Styret Styreleder Økonomi-

ansvarlig 
Seksjonstyre Seksjonsleder Trenere Kommentar 

Signere avtaler på 
vegne av idrettslaget 

Ja Inntil 
100.000 

- Inntil 30.000 - - Signaturrett er 
registrert i 
foretaksregisteret 

Kjøpe/selge anlegg og 
utstyr 

Ja Inntil 
100.000 

- Inntil 30.000 - -  

Gjennomføre 
betalinger 

- Signatur i 
fellesskap 

Signatur i 
fellesskap 

- - - Minimum to må 
signere hver betaling 

Godkjenne fakturaer Ja Inntil 
75.000 

Inntil 
35.000 

Inntil 30.000 Inntil 20.000 Inntil 
5.000 

Alle fakturaer må 
signeres av minimum 
to personer 

Opprette, endre eller 
slette bankkonto 

- - Ja - - - - 

Gi tilgang til 
betalingsfullmakt i 
bank 

Ja - Ja - - - - 

Godkjenne regnskap Ja - - Seksjons-
regnskap 

- - - 

Godkjenne budsjett Innstiller 
forslag til 
årsmøte 

- - Fastsette 
gruppe-
budsjett 

- - - 

 
C) Rollebeskrivelse for økonomiansvarlig 
Anita Kjellmann kommer med forslag til dette til neste styremøte. 

 
 

05 Ansettelse av Driftsleder på KMP 
Styreleder og Ronny Kristiansen har vært i møte med NAV Alta for å diskutere muligheten 
for å inngå et samarbeid med NAV slik at Ronny kan jobbe for eksempel 50-100 % som 
driftsleder og hvor mye NAV kan bidra med. Ronny er for tiden på avklaringspenger 
gjennom NAV. 
 
Det viser seg at NAV kan bidra med inntil 50 % lønnstilskudd i en tidsbegrenset periode. 
Man anbefaler at man starter med en såkalt «Arbeidstreningsperiode» begrenset til 1-3 
måneder. I denne perioden har ikke klubben arbeidsgiveransvar og den som er på tiltaket 
«stempler» som vanlig.  
 
Dersom Ronny Kristiansen og klubben inngår en slik avtale så må Ronny tre ut av styret. 

 
Vedtak: 
Styret ber styreleder om å inngå avtale med R.K. og NAV Alta om en 3 måneders 
arbeidsavklaringsperiode. Dersom tiltaket er positivt for klubben (og Ronny) tar vi sikte på å 
få til en avtale som sikrer minimum 50% lønnstilskudd fremover. 

 
Det må utarbeides en stillingsbeskrivelse for Ronnys oppgaver på anlegget. I tillegg må de 
økonomiske konsekvensene for klubben avklares i løpet av perioden (3 mnd). 
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Ronny fortsetter i styret inntil avtale er signert. Bilcrosseksjon må komme med forslag til ny 
seksjonsleder om klubben og NAV kommer til enighet. 

 
06 Rullering av Kommuneplan for idrett og aktivitet 
Alta SSF/NMK Alta har i dag 3 anlegg som står på Kommuneplanen for Idrett og Fysisk 
aktivitet. Hele planen finnes på denne linken: 
https://www.alta.kommune.no/getfile.php/3481430.1023.xffbsdvqxc/Plan+for+idrett+og+f
ysisk+aktivitet+rullering+handlingsdel%2C+2016.pdf 
 
a) Tidtakerbu, flomlys og snøproduksjon / vanningsanlegg 
Se vedlagt; Notat om videre utbygging av KMP.pdf 
Styret bes om å komme med synspunkter på hva og i hvilken rekkefølge vi skal fremme 
eventuelle søknader om forhåndsgodkjenning. 
 
b) Forslag fra MX-, Enduro- og Vannscootermiljøet om å søke om utvidelse av planområdet.  
Konkret dreier det seg om Tjønna som kan benyttes til kjøring på vann om sommeren og 
Iskjøring med MC om vinteren. Når det gjelder Enduroløype, så er det snakk om en 3-4 km 
lang trase som delvis går over dagens planområde og delvis i det gamle skytefeltet. En del av 
området, Kumyra, er regulert til idrettsformål (Skytebane) 
Man kan se for seg at bruken av anlegget vil være både MC og Snøscooter Enduro. (Se 
vedlagt kart: Endring av kommuneplan_Alt_2.pdf) 
 
Vedtak: 
a) Styret ber Anleggskomiteen om å vurdere å fremme søknad om forhåndsgodkjenning av 
de tre anleggsdelene som allerede er oppført i Kommuneplan for Idrett og Fysisk aktivitet. 
Før en eventuell detaljplanlegging bør det avholdes medlemsmøte hvor det blir orientert om 
planene og hvor det åpnes for innspill. 
Vi sender inn oppdatert søknad på de tre anleggene som allerede er oppført i Kommuneplan 
for Idrett og fysisk aktivitet. 
 
b) Styreleder tar kontakt med Alta Kommune for å sette i gang prosessen med utvidelse av 
området som er regulert til Motorsport på Kvenvikmoen basert på kartvedlegg.  
 

 
07 Eventuelt 
Saker som ønskes behandlet under eventuelt bes meldt styreleder før møtet 
 
Rekrutteringsarbeid i klubben:  
I forhold til årsmøtevedtaket skal forslag til rekruttering komme fra seksjonene innen 1. mai. 
Til nå er det kommet et forslag om åpen dag på Kvenvikmoen Motorpark fra RC.  
De andre seksjonene bes komme med innspill og vi regner med at det kommer forslag på 
dette. Styret ber seksjonene samarbeide om rekrutteringsarbeidet.  
 
Forslag: Flyttbare tribuner til Kvenvikmoen Motorpark  
Ronny prøver å sette opp en kostnadsoverslag på bygging av flyttbare tribuner. 

https://www.alta.kommune.no/getfile.php/3481430.1023.xffbsdvqxc/Plan+for+idrett+og+fysisk+aktivitet+rullering+handlingsdel%2C+2016.pdf
https://www.alta.kommune.no/getfile.php/3481430.1023.xffbsdvqxc/Plan+for+idrett+og+fysisk+aktivitet+rullering+handlingsdel%2C+2016.pdf
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Orienteringssaker:  
 
World Snowcross Championship – referat fra evalueringsmøtet sendes ut til alle 
hovedfunksjonærer samt klubbens styre. 
Klubben ser det som helt nødvendig å utdanne egne internasjonale funksjonærer. 

 
Alta Hillcross, 30.4.2016 – Klubben står som arrangør. Her er enda noen poster som må på 
plass – som kommunikasjon til starter og speaker. 
Ellers det meste er så langt under kontroll. 

 
Bilcross (og åpning av KMP siste helga i juli?) – Det første bilcrossløpet er planlagt arrangert 
på den nye banen siste helga i juli. Løpet er også et kvalifiseringsløp til Mesterskap Nord. 
 
Forslag fra BC til åpningshelg på Kvenvikmoen Motorpark: 
FREDAG 
17.00-19.00    Innsjekk 
 
17.00-19.00    Teknisk 
 
19.00  Sikkerhetskurs:  
Brann,                  
brannslukkninsapparat,  
redning av veltet bil,  
førstehjelp m.m  
med førere/funksjonærer  
og andre interesserte 
 
20.00 Trening 
 
Gocartutleie fra kl 16.00? 
 
Felles grilling 

LØRDAG 
08.00-09.30 Frokost  
08.00-10.30 Innsjekk  
08.00-10.30 Teknisk 
11.00Førermøte  
Offisiell åpning av 
motorparken  
1.omgang, 15 min pause 
2.omgang, 15 min pause 
3.omgang, 45 min pause 
Street legal show 
4.omgang 
Gatebil, desibeldrag, annet? 
Sykkelløp barn/voksne 
MX”treningsløp” med trener 
Ole eller Per Espen?  
MX oppvisning av MX  gren 
Fly 
Gocartutleie 
Fest og moro.. 

SØNDAG 
Gocartutleie fra kl 09.00-
10.30? 
11.00 Førermøte  
5.omgang 
Pause 
Finaler 
Dragrace, motard, MX Fly, 
annet? 
Gocartutleie 
Premieutdeling 

 
Styret er i utgangspunktet positiv men det forutsetter at banen er godkjent før et eventuelt 
åpningsarrangement. 
 
Idrettsregistreringen og søknad om momskompensasjon – er sendt av klubbens leder. 

 
Registrering/endring av opplysninger i Brønnøysundregistret – er gjort av klubbens leder. 
 
 
 

Referent 

Lill Vivian Hansen 


