Lier Motorsportklubb
Innkomne forslag med styrets anbefaling 2022
Tid:

28/2

Sted:

Styremøte Leirdalen

Deltagere fra styret:

Kristin Skjølaas Ronny Eriksen Espen Iversen Hilde Engeland John-Are
Forsland Lars Fredrik Alexandersen Bråthen

Forfall:

Sakliste:
Innkomne forslag
1. Innføre familiemedlemsskap
2. Redusert kjøreavgift på liten bane
3. Valg av kandidater til forbundstinget
4. Godkjenne ny lovnorm

Referat Forslag:
Sak nr.

Beskrivelse

1.

Forslag fra flere medlemmer:
Innføre familiemedlemsskap
Styrets innstilling.
Styret støtter dette forslaget, med forslag om ``familiemedlemsskap`` på kr.1200.- Dette vil gjøre det
rimeligere for de som er flere enn 2 medlemmer samtidig som det vil opprettholde inntekter for klubben.
Når det gjelder ``familiemedlemsskap``, så er dette ikke lov i norsk idrett da alle medlemskap skal være
personlige. Dette vil si at alle medlemmer må melde seg inn med navn og nummer, og så må klubben gi en
rabatt på disse medlemskapene i ettertid

2.
Forslag fra Bjørn Arne Eriksen:
Redusert kjøreavgift på barnebanen:
Begrunnelse: I dag er forskjellen mellom avgift på stor bane vs liten bane liten, og kan således virke urimelig
høy for de minste utøverne. Kjøreavgift på liten bane bør reduseres betraktelig. Særlig for de aller minste,
som i mangetilfeller bare kjører på sletten, burde prisen være lav/symbolsk. Det vil også stimulere til økt
rekruttering.
Forslag til vedtak: Mitt konkrete forslag til avstemming er at opp til fylt 7 år er det gratis kjøreavgift. Fra fylte
7 år er prisen 50% av prisen på stor bane. Årskort det samme.
Styrets innstilling:
Styret støtter ikke forslaget, men ønsker å bruke ressurser på å gi tilbake til medlemmene i form av gratis/
sterkt subsidierte treningssamlinger og tirsdagstreninger.

3.

Forslag fra Lisbeth Støber Rohde:
Styret bør ha kandidater til tinget klare før årsmøtet så disse kan stemmes inn der. Kandidater bør selv være
aktive førere eller foreldre til aktive førere .
Styrets innstilling:
Styret støtter forslaget, men ønsker at dette blir avholdt på årsmøtet samme året som tinget er, da dette kun
er hvert annet år. Dette blir en sak på årsmøtet 2023.

4.
Forslag fra styret:
Vedta ny lov norm.
Norges idrettsforbund har vedtatt en ny lov norm, som vi er pålagt å følge. Denne er forkortet en god del ift.
den gamle loven vår, men dette er gjort ved å henvise til paragrafene i loven i stedet for å gjengi disse i lov
normen. Lov normen har ligget tilgjengelig på våre sider den siste uken for gjennomsyn, men dette er ikke
noe vi kan endre på.
Styrets innstilling er at vi godtar denne.

