Lier Motorsportklubb
STYREMØTE NR 5. 2015
Tid:

Tirsdag 11.8.2015

Sted:

Klubbhuset

Deltagere fra styret:

Knut Iver Skøien, June T. Østmo, Vidar Hanssveen, Rolf Ole Bekkevold,
Kristin Skjølaas og Steinar Alvestad

Forfall:
Møteplan styret:

28.9.15
26.10.15
30.11.15

kl. 18:00
kl. 18:00
kl. 18:00

Sakliste:
Vedtakssaker:
Sak 17.15:
Sak 18.15:
Sak 19.15:
Sak 20.15:
Sak 21.15:

Gjennomgang og godkjenning av forrige møtereferat.
Godkjenne regnskap til og med juli.
Godkjenning av anlegget fra fylke
Det er kommet et ønske fra klubben om bekledning
Innkjøp av vaskemaskin til mopper.

Orienteringssaker:
O-sak 6:
Lag NM
O-sak 7:
Komiteer og videre framdrift
O-sak 8:
Leie til gokart
O-sak 9:
Registrering i NIF
O-sak10:
Lam tildeling ATV
Eventuelt

Referat vedtakssaker:
Sak nr.

Beskrivelse

17.15

Gjennomgang og godkjenning av forrige møtereferat.

Vedtaksdato
Alle vedtak

Ansvar

Frist
Status

Ansvar

Frist
Status

11/8-15

Det var ingen kommentarer til referatet.

18.15

Godkjenne regnskap til og med juli.

11/8-15

Inntektssiden er litt lavere enn forrige år, dette grunnet mindre løpsaktivitet og
generelt dårligere vær. Ca. 70 000,I tillegg har vi avsluttet dekksalget, noe som gir oss lavere inntekt.
Regnskapet er godkjent.
19.15

Godkjenning av anlegget fra fylke

11/8-15

Sweco har utført nye støyberegninger og anlegget er nå endelig godkjent av
fylkesmannen. Dette er det siste som stod igjen av godkjenninger i Leirdalen.

20.15

Det er kommet et ønske fra klubben om bekledning

11/8-15

Arrangementskomiteen ønsker å ta frem bekledning for salg til medlemmene.
Dette vil også gjøre klubben mer synlig på løp og samlinger.
Enstemmig godkjent av styre.
21.15

Innkjøp av vaskemaskin til mopper.

11/8-15

Enstemmig godkjent av styre.

Referat orienteringssaker:
Sak nr.

Beskrivelse

O-6

Lag NM
Lag NM nærmer seg og det er mange som har meldt sin interesse.
Nye trøyer er bestilt og levert.
Siste frist for påmelding 16/8-15

O-7

Komiteer og videre fremdrift
Komiteene innkalles til nytt møte den 25/8-15 kl. 17:00

O-8

Gokart
Det er et ønske om å kjøre gokart på asfalten i Leirdalen.
Baneanlegget er ikke godkjent for denne type kjøring, det er heller ikke ledige tider i
baneanlegget per dags dato. Vi må derfor si nei til dette.

Vedtaksdato
Alle vedtak

O-9

Registrering i NIF
Regnskapstall sendes inn for refusjons av moms.

O-10

LAM tildeling ATV
Vi har fått tildelt LAM midler for innkjøp av ATV til transport av handicappede rundt i
baneanlegget.

Steinar Alvestad

Rolf Ole Bekkevold

