
 
Lier Motorsportklubb 

STYREMØTE NR 6. 2015 

 

Tid: Mandag  28.9.2015  

Sted:  Klubbhuset 

Deltagere fra styret: Knut Iver Skøien, Kristin Skjølaas, Jon O. Jonassen, Vidar Hanssveen,  
Rolf Ole Bekkevold, og Steinar Alvestad   

Forfall:  June T. Østmo 
 
Møteplan styret: 26.10.15 kl. 18:00 
 30.11.15 kl. 18:00   
  
 
 
Sakliste: 
 
Vedtakssaker:  
Sak 22.15: Personer til MSK. 
Sak 23.15: Pål Anders ønsker å leie barnebanen. 
Sak 24.15: Henger til ATV 
Sak 25.15: Ønske om lagring av sykkel i Leirdalen 
 
 
 
Orienteringssaker:  
O-sak 11: Uheldige kommentarer til komitéleder 
O-sak 12: ATV 
O-sak 13: Dugnad, lørdag 24/10-15 
 
Eventuelt 
 
 
 
Referat vedtakssaker: 
 

Sak nr. Beskrivelse Vedtaksdato 
Alle vedtak 

Ansvar Frist 
Status 

22.15 Deltagere til MSK 

Grunnet litt dårlig økonomi, så velger vi å være litt restriktive og gir følgende 
personer mandat til å melde seg på til MSK 
 
For MX 
Arild Røste og Rolf Dybvik  Atle Tommassen. 

28/9-15   



 
For Enduro 
Jon O. Jonassen og Arne Frøiland. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

23.15 Utleie av barnebane. 

Pål Anders Ullevålseter ønsker å leie barnebanen 19/10-2015.   
Baneleien er satt til kr. 5000,- 
 

Styret godkjenner dette. 
Enstemmig vedtatt. 
 

28/9-15  

 
 

 

 

 
 

 

24.15 Henger til ATV 

Klubben har behov for en henger til transport av personer i og utenfor banen 
Kristian Rode har en henger som vi kan få kjøpt for et årskort i klubben. 
 
Styret går for denne løsningen. 
Enstemmig vedtatt av styre. 

28/9-15  

 

 

 

25.15 Lagring av sykkel i Leirdalen 

Vi har fått henvendelse fra en mor og en rektor på en skole, om det er mulig å lagre 
en sykkel i Leirdalen. Styret finner det ikke riktig å kunne innfri dette ønske av flere 
årsaker. Den viktigste er at en sykkel må vaskes og stelles skal den være forsvarlig 
å kjøre med på banen, blir den bare satt bort og tatt frem igjen hver gang den skal 
benyttes så vil den ikke være sikker å kjøre på. Da blir det fort skader. 
 

Styret velger å avslå dette ønske. 

Enstemmig vedtatt av styre. 

28/9-15  

 

 

 

 
 

 
Referat orienteringssaker: 
 
 

Sak nr. Beskrivelse Dato Ansvar Frist 
Status 

O-11 Kommentarer fra medlemmer 

Noen kommer med ubehagelige kommentarer til komitéledere. Dette er ikke bra, 
styret har derfor gitt beskjed om at det i slike tilfeller så skal dette løftes opp i styret. 
Det vil da bli tatt opp med den det gjelder og eventuelt gitt en reaksjon. 
  

28/9-15   

O-12 ATV 

Vi har blitt tildelt midler for innkjøp av ATV. Premissene for kjøp av denne er at den 
utelukkende skal benyttes til transport av handicappede personer. 

Det vil bli laget retningslinjer for bruk av ATV, retningslinjene skal følges.  
  

 

28/9-15   



O-13 Dugnad 

Det blir lagt opp til en stor dugnad lørdag 24/10-15  kl.12:00 
Det vil da være mulig å kjøre frem til kl. 12:00. Under forutsetning av at man deltar 
på dugnaden i etterkant. Alle komitéledere må melde inn det de har av arbeid som 
skal utføres.    

28/9-15   

 
 
 
 
 
Steinar Alvestad       Rolf Ole Bekkevold 
 
 
 
 
 
 


