
 
Lier Motorsportklubb 

STYREMØTE NR 7. 2016 

 

Tid: Tirsdag 08.11.2016  kl. 18:00 

Sted:  Klubbhuset 

Deltagere fra styret: Kristin Skjølaas, Arild Røste, Rolf Hoff,  
Bo Eklund og Steinar Alvestad   
 

Forfall:  Inga Steingrimsdottir og Rolf Ole Bekkevold  
  
 
Møteplan: 12.12.16 
 
 
 
Sakliste: 
 
Vedtakssaker:  
Sak 29.16 Gjennomgang og godkjenning av forrige møtereferat. 
Sak 30.16 Godkjenne regnskap til og med oktober 
Sak 31.16 Oppfølgingsaker 
Sak 32.16 Betaling for prepping (banegruppa) 
Sak 33.16 Facebook 2 sider 
Sak 34.16 Spillemidler  2016 ref mail 
Sak 35.16 Fremtidig idrettslag ref mail, hvem går  
 
 
Orienteringssaker:  
O-sak 39.16 Rapport fylke, ROB jobber mot kommunen  
O-sak 40.16 Årsmøte 2017 
O-sak 41.16 Rekruttering 
O-sak 42.16 Problemer med innlogging og påmelding 
O-sak 43.16 Akt.led kurs    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Referat vedtakssaker: 
 

Sak nr. Beskrivelse Vedtaksdato 
Alle vedtak 

Ansvar Frist 
Status 

29.16 Gjennomgang av forrige møtereferat  

Møtereferatet er gjennomgått og godkjent. 

Enstemmig vedtatt i styret. 

8/11-16   

30.16 Regnskapet til og med oktober 2016 

Ingenting å bemerke. Oppgjøret mot NMF for NC og Nordisk er ikke kjørt, dette 
avventes til vi får beskjed om at dette er klart. Av litt større utgifter er det kjøpt inn 
deler til gravemaskin, utover dette er det ikke noe uforutsett. 

8/11-16  

 

 

 

31.16 Oppfølgingssaker 

Ingen saker på lista. 
 

8/11-16  

 

 

 

32.16 Betaling for prepping av bane (banegruppa) 

Det er enighet om at vi skal jobbe videre med å få til en ordning, dette vil også gjøre 
det enklere med hensyn til å rekruttere flere til å være aktivitetsleder. Bo sjekker ut 
dette. 
Vi snakker om en ordning hvor vi ønsker å betale for at banen er ferdig preppet og 
vannet to dager i uka, mandag og tirsdag. Vi har økonomi til dette og det vil gjøre at 
flere kommer og kjører på banen. 

Enstemmig vedtatt. 

8/11-16 BE 

 

 

 

33.16 Facebook to sider. 

Vi sjekker litt rundt dette. Den ene F.B.  siden har en større rekkevidde enn den 
andre, det kan vi utnytte i de tilfeller hvor vi ønsker å spre ett budskap. 
Den andre siden benyttes til daglig til info. 
 
Det jobbes videre med denne saken. 
 

8/11-16 RH 

 

 

 

34.16 Spillemidler  

Vi trenger å få kommet i gang med garasjebygget. Det settes ned en arbeidsgruppe 
hvor vi ser på det byggtekniske. Bo, Espen Skjølaas og Rolf ser på dette. 
 

8/11-16 RH 

 

 

 

35.16 Fremtidige idrettslag. 

Steinar stiller på møte i Lier 
 
 

8/11-16 SA 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Referat orienteringssaker: 
 
 

Sak nr. Beskrivelse Dato Ansvar Frist 
Status 

O-39 Rapport fra fylke 

ROB jobber mot fylke og kommunene. 
Rapporten er enda ikke mottatt. 
 

8/11-16 ROB  

 

O-40 Årsmøte 2017 

Årsmøte i 2017 avholdes torsdag 16/2-17 kl. 18:00.  
Handlingsplan for 2017 
Budsjett for 2017 
Innkallelse til årsmøte. (skal vi ha noe lokkemiddel?) 

 

8/11-16 Alle  

O-41 Rekrutering 

Det falle mye på noen få personer, vi må ha inn to eller tre ekstra personer for å 
avlaste på treningsdagene.  
Bo og Rolf setter opp en plan. 

 

8/11-16 BE  

O-42 Problemer med innlogging og påmelding 

Det var et ønske om å ha en person som kan dette med pålogging på minidrett og 
innmelding i klubben/lisens hos NMF. 
 

8/11-16 ?  

O-43 Aktivitetsleder kurs 

Rolf Ole må sette opp flere kurs. 

 

8/11-16 ROB 
 

 

 

 

 

 

Steinar Alvestad       Rolf Ole Bekkevold 

 


