Lier Motorsportklubb
STYREMØTE NR 7. 2015
Tid:

Mandag 16.11.2015

Sted:

Klubbhuset

Deltagere fra styret:

June T. Østmo, Kristin Skjølaas, Jon O. Jonassen, Vidar Hanssveen,
Rolf Ole Bekkevold, og Steinar Alvestad

Forfall:

Knut Iver Skøien

Møteplan styret:

30.11.15

kl. 18:00

Sakliste:
Vedtakssaker:
Sak 26.15:
Sak 27.15:
Sak 28.15:
Sak 29.15:

Salg av dekk via Jon.
Godkjenne regnskap
Ombygging av stor bane
Spons til Lasse Kristoffersen

Orienteringssaker:
O-sak 14:
Handlingsplan 2015
O-sak 15:
Åpning for ATV
Eventuelt
Referat vedtakssaker:
Sak nr.

Beskrivelse

26.15

Salg av dekk.
Jon har gjort en avtale om salg av dekk via Michelin, dekkene kjøpes inn via hans
selskap og selges ut til klubbens medlemmer. Salget går dirrekte, og klubben får
bonus av salget.
Styret går inn for denne løsningen.
Enstemmig vedtatt.

Vedtaksdato
Alle vedtak

Ansvar

16/11-15

JOJ

Frist
Status

27.15

Godkjenning av regnskap.

16/11-15

Regnskapet til og med oktober er fremlagt. Overskuddet til og med oktober er på
kr. 181 000,Enstemmig godkjent.
28.15

Ombygging av den store banen.

16/11-15

Den store banen skal bygges om litt for å få til litt bedre drenering i jorddelen, i
tillegg skal nedgangen på målhoppet utbedres.
Enstemmig godkjent.
29.15

Sponsorsøknad fra Lasse

16/11-15

Det er kommet et ønske fra Lasse Christoffersen om sponsorstøtte i forbindelse
med satsingen for neste år.
Det kommer hvert år inn forespørsler om støtte til videre satsning, for ikke å
favorisere noen fremfor andre har klubben som policy at vi kun deler ut støtte basert
på NM poeng. Beløpet som deles ut er basert på klubbens økonomi og er avhengig
av et vist overskudd.
Styret holder fast ved policyen og finner derfor ikke mulighet til å sponse Lasse.
Enstemmig vedtatt av styre.

Referat orienteringssaker:
Sak nr.

Beskrivelse

O-14

Gjennomgang av handlingsplanen for 2015

Dato

16/11-15

Handlingsplanen er gjennomgått, mye er gjennomført men det står fortsatt igjen
noen punkter. Handlingsplanen for 2016 settes opp i neste møte, de punktene som
ikke er utført i 2015 tas med i planene for neste år.
I tillegg har vi søkt om å få holde NM og NC neste år.
O-15

Kjøring med ATV i Leirdalen

16/11-15

Det har meldt seg en gruppe som nå ønsker å starte opp igjen med ATV kjøring på
banen i Leirdalen.
Kravet som stilles for at det igjen skal bli aktuelt med kjøring er at det utdannes
aktivitetsledere og at det skaffes til veie personer for prepping av banen.

Steinar Alvestad

Rolf Ole Bekkevold

Ansvar

Frist
Status

