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Handlingsplan LMK
Handlingsplan legges frem på årsmøtet som informasjon til medlemmene . Eventuelle endringer som
årsmøte måtte komme med, korrigeres inn i handlingsplanen. Dette er styrets arbeidsverktøy frem mot
neste årsmøte.
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Klubbens komitéer
Komite
Banekomité
Klubbhus/Kiosk komité
Arrangementskomité
Sportskomité

Forkortelse
BK
KHK
AK
SK

Leder
Espen Skjølaas
Tommy Thorstensen
Kim Seljeseth
Thor Kristian Ask

Bygg og anleggskomité
Markedsføringskomité
Kontrollkomité
Valgkomité
IT Komitè

BAK
MFK
KK
VK
IT

Lars Fredrik Alexandersen Bråthen
Erik Krogh
Amund Isene
Fredrik Vaalbekk

Hovedmål for klubben i 2022
Handlingsplan 2021 Banegruppa

Barnebanen:
1: Etterfylle banedekke.
2: Vanningsanlegget ferdigstilles.
3: Rydde i skogen på lekeplassen/ bmx bane
4: Gjerde mot endurolypa. (mot betongrør)
Storbane:
1: Ferdigstille varsels lys på valgte flaggposter.
2: Hele jorddelen trenger banemasser som er stein frie + ferdigstille hopp/momenter ut av jorddelen.
3: Fra lille trappa til post 5 skal det være banemarkering til enhver tid, dette er for at drenerings grøfta
skal holde seg åpne.
4: Hurtigkoblinger på hydraulikken startgrind, dette for å lagre innendørs om vinteren.
5: Sette opp lyktestolper ved store trappa og ved banedepotet.
6: Ferdigstille telthallen.
7: Etterfylle banemasser.
8: Regodkjenning av banen før 1/1-23 (oktober)
Rekruttere 2 nye medlemmer inn i banegruppa.
Miljø:
Fjerne jernskrap
.
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Ønsker 2022:
0-4 grus til barnebanen og store banen.
Rive til graver.

Handlingsplan 2022 Klubbhuskomité
Klubbhuskomitéen skal
•
•
•

Jobbe for å styrke gruppen med flere medlemmer.
Organisere kioskvakter for alle medlemmer.
Ordne kioskvakter til større arrangement. (sommercup / østlandscup)

Handlingsplan 2022 Arrangementskomité og Sportskomiteen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gjennomføre tirsdagstrening fra påske til skoleslutt juni, og fra skolestart høst til høstferien.
(ihht evt. smittevern)
Arrangere klubbløp målet er 3 runder,(ihht.evt. smittevern)
Prøvekjøringer på faste dager. (send mail til prove@liermsk.no med kontaktinfo)
Arrangere en runde av NMK sommercup.
Arrangere finalen i østlandscupen 17-18 september. Her trengs det hjelp til å dekke opp
funksjonærroller.
Akedag (om vi får nok snø)
Gjennomføre salatcup sammen med Endurogruppa (vær og føreavhengig)
Grøtfest
Styrke gruppa med flere, vi er nå 3 til sammen på arrangement og sports-komiteene.
Ta kontakt om du ønsker å bidra-sammen blir vi sterkere!

.

Handlingsplan 2022 Bygg og Anleggskomité
Bygg og Anleggskomitén skal
• Organisere siste rest av maling klubbhus (Dugnad).
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• Være med på å organisere dugnader på bygninger og ellers på anlegget.

Handlingsplan 2022 Enduro
Endurogruppa skal
•
•

•
•
•

Vintersesongen kjøres det vanlig trening i Lierdalen eller salatcup på Snarum.
Vi skal oppfordre alle aktive medlemmer til å ta sikkerhets-/ aktivitetslederkurs for å kunne være
aktivitetsledere.
Vi skal ha dugnad for stikking og merking av endurosporet med noen nye momenter.
Vår og sommersesongen kjøres det vanlig endurotrening igjen.
Høstsesongen kjøres det vanlig endurotrening i Lierdalen.

Handlingsplan 2022 Klubbens styre
Klubbens styre skal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Holde Årsmøte 2022
Gå igjennom årsplan og revidere IK bok.
Lage årshjul.
Prøve å få noen til å jobbe med sponsorer(Sponsorkomité)
Hjelpe komité lederne til å organisere dugnader.
Legge frem saker til MSK og sende representanter fra klubben.
Lage handlingsplan for neste år.
Jobbe med klubbserie og treningssamlinger sammen med arrangements-/ sportskomiteen
Organisere og holde styremøter og arbeidsmøter.
Svare på henvendelser fra klubbens medlemmer og publikum.
Ha kontroll på klubbens regnskap.

Årsplan for styremøter

Møteplan: Alle møter starter kl. 17:00
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4/1Styremøte
1/2Styremøte
Februar/Mars Årsmøte
2/3Styremøte/ Arbeidsmøte
5/4Styremøte
3/5Styremøte/ Arbeidsmøte
7/6Styremøte
2/8Styremøte/ Arbeidsmøte
6/9Styremøte
4/10Styremøte/ Arbeidsmøte
1/11Styremøte
6/12Styremøte/ Arbeidsmøte

