Lier Motorsportklubb
STYREMØTE NR 4. 2016
Tid:

Tirsdag 21.06.2016 kl. 18:00

Sted:

Klubbhuset

Deltagere fra styret:

Kristin Skjølaas, Arild Røste, Rolf Hoff,
Bo Eklund, Rolf Ole Bekkevold og Steinar Alvestad

Forfall:

Inga Steingrimsdottir

Møteplan:

29.08.16
19.09.16
17.10.16
14.11.16
12.12.16

Sakliste:
Vedtakssaker:
Sak 14.16:
Sak 15.16:
Sak 16.16
Sak 17.16

Gjennomgang og godkjenning av forrige møtereferat.
Godkjenne regnskap til og med mai
Oppstart av søknader til verksted/hall for redskap.
ATV kjøring fjernes fra nettet.

Orienteringssaker:
O-sak 12
FMX ønsker møte
O-sak 13
Nøkler klubbhuset
O-sak 14
Utleie Terje Hennum kl 19.45
O-sak 15
Betaling for kjøring, mange betaler ikke
O-sak 16
Liste aktivitetsledere som har vakt
O-sak 17
Banen er oppkjørt
O-sak 18
Klage fra Utsikten at de hører støy
O-sak 19
Inn/utkjøring ved klubbhuset
O-sak 20
Avklare ansvar på gruppene
O-sak 21
Treningsgrupper
O-sak 22
Benk med tak på barnebanen
O-sak 23
Treningsgrupper høsten
O-sak 24
Oppfølgingssaker
Eventuelt

Referat vedtakssaker:
Sak nr.

Beskrivelse

14.16

Gjennomgang av forrige møtereferat

Vedtaksdato
Alle vedtak

Ansvar

Frist
Status

Ansvar

Frist
Status

21/6-16

Møtereferatet er gjennomgått og godkjent..
Enstemmig vedtatt i styret.
15.16

Regnskapet til og med mai 2016

21/6-16

NC ga oss ca. 25 000,- i overskudd. Inntektene på bane er på samme nivå som for
fjor året. Det er ingen avvik å bemerke.
Enstemmig godkjent.
16.16

Oppstart av søknader til verksted/hall for redskap.

21/6-16

Dette avventes. Det må lages en tegning og et budsjett.
Maskingruppa setter opp hva de ønsker, vi benytter dette som grunnlag.
17.16

ATV på hjemmesiden

21/6-16

Åpningstid for ATV kjøring på lillebanen fjernes fra hjemmesiden.

Referat orienteringssaker:
Sak nr.

Beskrivelse

O-12

FMX ønsker møte

Dato

21/6-16

ROB

21/6-16

AR

Møte holdes sammen med banegruppa.
Rolf Ole organiserer.
O-13

Nøkler klubbhus
Styremedlemmer har fått utlevert nøkkel. Gamle styremedlemmer som har nøkler
må levere inn disse, Arild purrer på disse.

O-15

Baneleie

21/6-16

Når det ikke er noen som står i kiosken og passer på, så er det noen som henter ut
oblat men ikke betaler baneleie. Vi må derfor alltid ha vakt i klubbhuset når døra
ikke er låst.

O-16

Aktivitetsledere
Det har ikke vært oppført aktivitetsledere i kalenderen. Lista er nå oppdatert frem til
sommerferien.

21/6-16

O-17

Banen er oppkjørt

21/6-16

Dette tas opp med bane gruppa, spesielt oppgangene har vært hakkete og skumle.
Det hadde vært fordel med litt retningslinjer slik at alle i maskingruppa vet hvordan
dette skal være.
O-18

Klage fra Utsikten

21/6-16

ROB

Rolf Ole skriver et brev til Utsikten.
O-19

Inn/Utkjøring på banen

21/6-16

Det er kommet et ønske om å ha innkjøring til banen fra flere steder. Her er det
uenighet om hvordan dette skal være.
Inntil videre blir det slik det er i dag, innkjøring fra syd enden av klubbhuset.
O-20

Avklare ansvar for komiteene

21/6-16

ROB

21/6-16

RH

21/6-16

BE

Det er fremmet et forslag om å gå tilbake til ordningen med en kontaktperson fra
styret som da har ansvar for en komité. Fra styre så blir hver komité tildelt en
kontaktperson, dette vil forenkle kommunikasjonen mellom styret og komiteene.

O-21

Treningsgrupper
Treningen vil foregå på mandager frem til høsten, dette vil da være en åpen
treningsdag for klubbens medlemmer. Årskort vil her ikke være gyldig,
baneleie kr. 100,Fra høsten vil vi bytte treningsdag, da vil denne bli på tirsdager.

O-22

Benk med tak på barnebanen
Vi har fått en benk med tak, denne står i Heggedal. Vi må bekoste frakt, Bo avtaler
med Lars Thomas Lunde.

O-23

Oppfølgingssaker

21/6-16

Ingen.
O-23

Eventuelt

21/6-16
KS

Folkehøyskolen
Folkehøyskolen ønsker å benytte banen på et par hverdager i oktober, byttes mot
litt dugnad. Dette er akseptert.
Aktivitetskalenderen
Aktivitetskalenderen må oppdateres slik at alle aktiviteter på banen er registrert, vi
har da full kontroll på aktivitetene og kan styre arbeidene ut i fra dette.
Leder av bane komiteen (Espen Skjølaas) kontaktes slik at vi får registrert inn alt
som skal registreres i aktivitetskalenderen.

Steinar Alvestad

Rolf Ole Bekkevold

