
 
Lier Motorsportklubb 

STYREMØTE NR 3. 2016 

 

Tid: Mandag  11.04.2016  kl. 17:00 

Sted:  Klubbhuset 

Deltagere fra styret: Kristin Skjølaas, Inga Steingrimsdottir, Rolf Hoff,  
Bo Eklund, Rolf Ole Bekkevold og Steinar Alvestad   
 

Forfall:  Arild Røste   
  
 
Møteplan: 09.05.16 

06.06.16 
 29.08.16 
 19.09.16 

17.10.16 
14.11.16 
12.12.16 

 
 
Sakliste: 
 
Vedtakssaker:  
Sak 8.16: Gjennomgang og godkjenning av forrige møtereferat. 
Sak 9.16: Godkjenne regnskap til og med mars 2016 
Sak 10.16: Spons Fredriksen  
Sak 11.16: Rent idrettslag, velge ut en representant. 
Sak 12.16: Skifte av treningstider for treningsgruppene. 
Sak 13.16: Kjøp av container for lagring av utstyr til barnebane. 
 
 
 
Orienteringssaker:  
O-sak 9.16: FMX 
O-sak 10.16: Traktor  
O-sak 11.16: Oppfølgingssaker 
 
 
Eventuelt 
 
 
 
 



Referat vedtakssaker: 
 

Sak nr. Beskrivelse Vedtaksdato 
Alle vedtak 

Ansvar Frist 
Status 

08.16 Gjennomgang av forrige møtereferat  

Møtereferatet er gjennomgått og godkjent.. 

Enstemmig vedtatt i styret. 

11/4-16   

09.16 Regnskapet til og med mars 2016 

Omsetning er tilsvarende som for første kvartal 2015. 
Det er ingen avvik å bemerke. 

Enstemmig godkjent. 
 

11/4-16  

 

 

 

10.16 Spons Fredriksen.  

Spons fra klubben gis i form NM poeng. Vi har ikke mulighet til å sponse noe utover 
dette. ROB gir beskjed til Fredriksen. 

Enstemmig vedtatt i styret. 

11/4-16  

 

 

 

11.16 Rent idrettslag 

Styret har mottatt en forespørsel fra Buskerud Idrettskrets om å delta i arbeidet med 
ren idrett. For å kunne bli sertifisert som ren idrettsklubb så må klubben utnevne en 
kontaktperson i klubben. 

Ingen meldte seg frivillig, vi må da avvente dette.  

11/4-16  

 

 

 

12.16 Skifte av treningstider 

Det er ønskelig fra sportskomiteens side at man skifter treningsdag fra mandag til 
tirsdag, åpen trening flyttes da fra tirsdag til mandag.  
Skifte av treningsdag vil bli fra høsten. 

Styret stiller seg bak sportskomiteen. 

11/4-16  

 

 

 

13.16 Kjøp av container for lagring av utstyr til barnebane. 

Vi kan få en container til kr. 15 000,- ferdig fraktet og monter på plass. 
Det er behov for dette til sykler, utsyr og klær. 
Denne bestilles og heises på plass. Bo har ansvaret her. 

Enstemmig vedtatt i styret. 

11/4-16  

 

 

 

 
 

 
Referat orienteringssaker: 
 
 

Sak nr. Beskrivelse Dato Ansvar Frist 
Status 

O-09 FMX 

Her må vi avvente, og ta en befaring med de som skal bruke anlegget. 
Vi har ikke så mye plass, så vi må gå en runde og se hvor dette kan plasseres. 
Rolf Ole avklarer. 
 

11/4-16   



O-10 Traktor  

Ny traktor er kjøpt inn og vil bli levert i slutten av mai.  

11/4-16  

 

 

 

O-11 Oppfølgingssaker  

Bo har hentet inn priser på vask av klubbhuset og har fått estimert en pris. 
Vask av klubbhuset kan kjøpes for kr. 1 200,- per gang.  

11/4-16   

O-12 Komiteer  

Klubbhus komité 

- Leder  Lisbeth Rohde 

Det er et ønske å få inn noen flere personer i komiteen. 
Vaktlistene for kiosken er lagt ut. 

 
Bygg og anlegg 

- Leder  Atle Simonsen 

Prioriterer å bygge ferdig flaggposter. 
Isolere veggen i pumpehuset til frekvensomformere. 

 

Banekommité 

- Espen Skjølås 

Banen mangler litt masse, dette prøver de å få kjørt på i løpet av 
nærmeste uke. 

 

Sportskomité 

- Rolf Dybvig 

Det viser seg at det er litt vanskelig å skaffe trenere, de forespurte 
trenerne har valgt å takke nei til det tilbudet klubben kunne gi. Arbeidet 
med å skaffe trener(e) fortsetter. 
Vi kommer derfor til å starte med de minste hvor det er mange som kan 
stille som trenere. Satser på å få i gang treningsgruppe for de større 
klassene fra høsten. 

 

Arrangemangskomiteen 

- Leder  Maria Thomassen 

NC er i rute. Litt som gjenstår. 
Flaggvakter er det største problemet, mangler en flaggvakt ansvarlig. 
Speaker og brannvakt mangler også. 

 

11/4-16   

 

 

 

 

 

Steinar Alvestad       Rolf Ole Bekkevold 

 
 
 


