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ÅRSMØTE 19.2.19
MX/ENDURO

Velkommen

SAKSLISTE
• Godkjenne de 

stemmeberettigede. Telle opp 
antall.

• Godkjenne innkallingen
• Godkjenne saksliste 
• Velge dirigent, referent , samt 2 

medlemmer til å underskrive 
protokollen. 

• Behandle grenens regnskap for 
2018.

• Behandle grenens forslag til 
budsjett for 2019.

• Behandle grenens årsberetning
• Foreta valg:

• Valgkomiteen legger frem sine 
forslag.

• Vedta nytt styre (leder, nestleder, 
kasserer, sekretær og øvrige 
styremedlemmer).

• Vedta ny valgkomite.

• Eventuelt
• Slutt
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ÅRSBERETNING 2018
• Styrets arbeid

• Spesielle saker 

• Aktivitet

• Resultater

• Økonomi

ÅRSBERETNING 2018

STYRET 2018

• Leder: Bård Konglevoll

• Nestleder: Tor Øyvind Leander
• Kasserer: Reidun Kjørstad

• Sekretær: Roger Berntsen

• Styremedlem: Magnus Hoel 
• Styremedlem: Ingar Fjeldheim 

• Valgkomite: Ruth Helene Ramberg 

• Valgkomite: Martin Aakre

• 11 styremøter

• 55 saker og underposter

• MX/Enduro har være representert 
ved alle hovedstyremøter. 

• Vanningsanlegget har vært en viktig 
sak under møtene

ÅRSBERETNING 2018
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SPESIELLE SAKER 

Vanningsanlegg på Basserudåsen
• Utført: 

• Pumper og styringsskap er montert.
• Byttet de fleste sprederne.
• Resterende spredere er byttet
• 400v ned til vanningsanlegget og kiosk.
• Bygge om skap i kiosk. 
• Koblet vanntanker sammen ( ca90m3 med 

vann)

• Gjenstår:
• Programmering av vanningsanlegget-

Fjernstyring   

• Prisøkning på 20,- på treningsavgiften 
på Basserudåsen. 

• Sesongkort endres til 
• Stor bane 2.300.-
• Liten bane 1.000.- (uforandret)

• Enkeltbillett 
• Stor bane, medlem/ikke    130,-/150,-
• Liten bane, medlem/ikke   60,-/80,-

(uforandret)

ÅRSBERETNING 2018 

AKTIVITET

• En fantastisk dugnadsinnsats!
• 99t er brukt i hjullaster, pluss en helg i gravemaskin.

• Vi hadde en offisiell dugnad for MX (5. mai 2018), 
mens hovedstyret arrangerte en høstdugnad 28. 
oktober 2018. 

• I tillegg hadde vi rimelig mange uoffisielle dugnader 
der folk har jobbet hardt gjennom sesongen, spesielt 
med vanningsanlegget.

• Anslag på ca 700t dugnad i forkant og etterkant av 
Kongsberg Grand National.

• Det er jobbet mye etter sesongslutt 2018- Hele 
støyvolden er ryddet for trær.

• Det er kjørt ut enorme mengder sand på banen. 

Uten alle dere hadde det ikke vært verken MX 
eller enduro i NMK Kongsberg – det fortjener en 
ordentlig applaus!

ÅRSBERETNING 2018 

• Det ble solgt 13 sesongkort
• Det var ca 60 trenings dager
• 2. klubbløp i MX
• 1. Klubbløp  Enduro 1 ble avlyst 

pga brannfare 
• Stilte 2 lag  lag NM
• 3. plass til de «voksne»
• 6. plass i 85 klassen 
• Delegater arrangørkonferansen i enduro.
• Kongsberg Grand National

• Norges største enduroløp 180 deltakere
• Treningssamlinger i regi av Kongsberg-

førere.
• NMK Sommer Cup 2018
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ØKONOMI

• Crossbanene på Basserudåsen
koster nesten like mye å drifte, som 
vi får inn i inntekter på baneleie.

• Lampeland har frem til nå kun gitt 
inntekter til klubben – Det var 
planlagt utbedringer i 2018 Dette 
er ikke gjennomført 

• Grenens økonomi er helt avhengig 
av at arrangementene bærer seg 
økonomisk, samt at vi har snille 
sponsorer som ønsker å være med 
å bidra. 

• Reidun legger frem detaljert 
regnskap, samt budsjett
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Vi har fortsatt mye  igjen å gjøre før 
sesongstart 

SAKSLISTE
• Godkjenne de 

stemmeberettigede. Telle opp 
antall.

• Godkjenne innkallingen
• Godkjenne saksliste 
• Velge dirigent, referent , samt 2 

medlemmer til å underskrive 
protokollen.

• Behandle grenens årsberetning. 
• Behandle grenens regnskap for 

2018.

• Behandle grenens forslag til 
budsjett.

• Foreta valg:
• Valgkomiteen legger frem sine 

forslag.
• Vedta nytt styre (leder, nestleder, 

kasserer, sekretær og øvrige 
styremedlemmer).

• Vedta ny valgkomite.

• Eventuelt
• Slutt
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SAKSLISTE
• Godkjenne de stemmeberettigede. 

Telle opp antall.
• Godkjenne innkallingen
• Godkjenne saksliste 
• Velge dirigent, referent , samt 2 

medlemmer til å underskrive 
protokollen.

• Behandle grenens årsberetning. 
• Behandle grenens regnskap for 

2017.
• Behandle innkommende forslag og 

saker. 

• Behandle grenens forslag til 
budsjett.

• Foreta valg:
• Valgkomiteen legger frem sine 

forslag.
• Vedta nytt styre (leder, nestleder, 

kasserer, sekretær og øvrige 
styremedlemmer).

• Vedta ny valgkomite.

• Eventuelt
• Slutt

EVENTUELT

• Treningsansvarligliste sesongen 2019: 1 eller 2 
sikkerhetsledere pr trening?

• Foreldre til barn under 13 år må være medlem i 
NMF-tilknyttet klubb. Ref: «Forskrifter for 
barneidrett i NMF» kap 3.1.

• https://www.nmfsport.no/assets/files/Filer/L
over%20og%20forskrifter/Dok%20lover%20og
%20forskrifter/forskrift-barneidretten-i-
nmf.pdf

• For at lisens/forsikring skal være gyldig må 
medlemskap i NMF-tilknyttet klubb være betalt. 
Begge deler skal alltid fremvises ved trening. 

• Første lisenskurs: 21.02.19 Klubbhuset 

• Første sikkerhetslederkurs:

• Foreløpig datoer for klubbløp:
• Kjørstadgrøfta 06.10.19

• Kongsberg Grand National blir 28 september 
(NESS 4)

• Det er planlagt møte for sikkerhetsledere før 
sesongstart. 

ÅRSBERETNING 2018 


