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Styremøte i Alta SSF / NMK Alta 
 
Møtenummer: 1/2017 
Dato: 01.02.2017 
Kl: 19:00 
Sted: GeoNord´s møterom 
Innkalt: Alle styremedlemmer, observatør og vararepresentanter 
 
Oppmøte: Per Espen Kjellmann, Erik Nord, Anita Kjellmann, Per Erik Ramstad, Ole Sarilla, Alf 
Solli 
 
 
 

01 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 
Innkalling sendt ut i en drøy uke før møtet. Innkalling godkjent. Referat fra forrige møte er 
sendt ut på e-post, ingen har gitt innvendinger. 
 
 

02 Årsmøte 
Fire ukers varsel. Varsles pr e-post til medlemmer. Samt kunngjøring på hjemmeside. 
Dato: onsdag 22.03.17 Kl 19.00 på klubbhuset 
 
Saksliste settes opp etter vedtekter. 
 
Valgkommité: Stine Moland, Vidar Kristoffersen, Birgit Simensen 
På valg: Anita Kjellmann (Kasserer), Ole Sarilla (Nest leder), Per Erik Ramstad (Styremedlem), 
Unn Kari Hansen (Vara), Ørjan Digre (Vara) 
 
Per Espen sørger for innkalling til årsmøtet.  
Han sender også ut en påminnelse om å lage årsberetning fra seksjonene. 

 
03 Regnskapsrapporter 
Angående ansatt, ledelse av arbeid. Per Espen tar tak i dette. Gøran Romsdal skal ta litt 
styring.  
 
Årsregnskapet er klart for oversendelse til revisorer. Anita Sørger for å få dette gjennomført 
snarest. 
Revisorer Rune Andreassen og Roger Kjellmann. 
 
Angående regnskap for anlegg ser vi behov for bistand for å få dette fullført. Styret gir Per 
Espen fullmakt til å leie inn økonomisk bistand. 
 
Post distribusjon fungerer veldig bra. Lill Vivian henter post, skanner og sender til 
regnskapet. Annen post sendes også til arkiv i systemet via Per Espen. 
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04 Snowcross NM 2017 
NM arrangeres 7. og 8. april 2017.  
 
Det er bestemt at det skal være 2 dagers løp, Fredag og Lørdag. Lørdag oppstart kl 07.00 og 
avslutning ca kl 18.00.  
 
Funksjonærliste ble gjennomgått. Vedlegges referat. 
 
Sette opp budsjett, kan bruke tall fra 2013 som grunnlag. Anita. 
Sette opp planer/ retningslinjer for betalingsmuligheter, unngå etterfakturering så langt det 
er mulig.  
 
Jobber videre med NM planlegging. Møte snarest.  
 

 
05 Reinkappkjøring World Cup 2017 
4. og 5. mars 2017 på KMP, 
Alta SSF  
-holder bane  
-preparerer banen 
-der er foreslått at vi skal lage program og skaffe sponsorer  
 -vi vil gi tilbakemelding om at dette tar vi ikke på oss 
-holder kafé 
-holder billettører og kjøper/trykker billetter 
-holder speakeranlegg og strøm 
 
Budsjett i balanse. 
Kostnader faktureres arrangementet fra KMP drift. Overskudd totalt deles i to. 

 
06 Eventuelt  
Ingen saker kommet inn under eventuelt. 
  
 
 
Referent 
Anita Kjellmann 


