Referat Styremøte Lunner Motorsport
Styremøte Lunner Motorsport
Dato

Hvor

Tilstede

03.03.2020

Stryken

Trine Brekken(TB) Kent Gunnar Godli (KGG) Marianne Teppdalen (MT)
Bjørn Arvid Teppdalen(BAT) Henriette Bredesen (HB) Ketil Blomseth (KB)
Hans Petter Engstrøm (HPE)

Lengde

Møte leder
 arianne T
M

Kunne ikke møte:

1800-2000

Referat styremøte

Henrik Timar Nilsen(HTN) Kenneth Iversen (KI) Simen Mindrebø (SM) Lise
Storsveen (LS)

Utsending av Møteref:
Alle i styret, Lums sider

Marianne

Nr

1

2

Aktivitet / SAK

Planlegging av fremtiden i LUMS Daglig Drift
-Speedway er interessert i å leie.
-Sjekker kurs på NMF /min irdrett
-Løvenskiold saken, Ketil har sendt mail om at det vi har betalt
for mye skal vi ha igjen. Kom mail fra Løvenskiold 3 mars og
styret ble enig at pris var OK på denne faktura.
Ketil og Hans Petter sjekker med kommunen om ny leiepris og
ny kontrakt.
Aktivitetshelg 6-7 juni
Kjersti, Kent Gunnar ,Jørn og Evy.
Gruppa skal ha møte i mars og Marianne ønsker referat fra
møte. De må jobbe med å skaffe trenere og sponsorer. Kjersti
innkaller til møte i mars
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Nittedal Sommercamp uke 26-27 /2020
Sommercamp forespørsel fra Nittedal IL om å få kjøre
motocross en halv dag eller en dag.
Pris pr barn 200 kr.
Dette er i utgangspunktet sommercamp for alderen 7-13 år
Daniel har sagt ja til å bidra og skal ha 5000 kr for jobben med
vasking av sykler og klær. Marianne T tar fri fra jobb. Trenger
fler som kan bidra. Ketil blir med. Dato er 30 juni.
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Reguleringsplan/Prosjekt gruppe
-Opprette en Prosjekt gruppe som tar ansvar for alle prosjekter
som omhandler klubben- søknader etc. en som tar ansvar.
Reguleringsplan er godkjent våren 2019
-Mangler godkjenning for vann og kloakk – må søke
midlertidig godkjenning.
Ombygging bane:
Prosjektgruppa er den gruppa som skal se på helheten av bane
og område. Utbygging av 85 bane. Styret har bestemt at Kent
Gunnar kan komme med utkast av tegninger.

Ansvar

MT
KB/HPE
KB/HPE

KGG

MT

HPE
KB

HB

Når

Utført

Referat Styremøte Lunner Motorsport
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Kjøretøy bevis:
Enduro køretøy bevis, er dette nødvendig å kreve, Henriette vil
sjekke opp dette ved å sende en mail. Fått mail fra grenleder og
den kan tolkes begge veier om kjøretøybevis. Styret har valgt å
ikke spørre etter kjøretøybevis til enduro løpet den 8 mars.
Østlandscup 2020
Arrangeres 23-24 mai
Stevneleder: Simen Mindrebø
Juryleder: Mats Risberg
Klubbens jury resp: Hans Petter Engstrøm
Jury sekretær: Inger Lise Blyverket.
Lege: Dag Egil Olsen, Røde kors Ok.
Tidtaker: Kent Olav Hagen Moe
Speaker: Atle Olsen
Kioskvakter: Aslaug og Solfrid
Baneansvarlig: Bane gruppa
Parkeringsvakt:
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Bane gruppe.
-Begynne med oppgradere utstyret med å kjøpe inn slodd og
sorteringsskuff. Ketil og Bjørn Arvid sjekker dette
-Vurdere å selge gamle graver og lille traktor for å kjøpe en
større traktor. Avventer til enduro løype er ferdig.
-2 personer på vakt hver uke og fungere bra.
-Mulig banen stenges for åpen trening snart pga vedlikehold av
banen
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Bygninger
Kent sjekker de pumpene på vaskeplass som er der, kjøper
ingen nye foreløpig.
Fortsatt Utestående oppgaver:
-Flaggpost 12 må sees på før østlandscup
-Mangler 3 av de nye flaggpostene.
Økonomi.
- Saldo pr jan 300. 000
- Pass på hva du handler- skal godkjennes av styret
- Husk avstemmingsbilag fra bankterminal stiftes på
kasse oppgjør- skill mellom kontant og kort saldo, det
skal ikke tas penger ut av kassa uten at kasserer har
godkjent.
- Utlegg – husk noter hva utlegget gjelder og i hvilken
forbindelse- signer på utlegget med kontonummer.
- Alt som skal utbetales fra klubben skal det foreligge
bilag på til kasserer, legges enten i postkassa eller
sendes på mail kasserer@lums.no
- Økonomi gåes igjennom hver mnd. på styre møte.

MT/HB

styret

Referat Styremøte Lunner Motorsport
Lise orientere om regnskap på årsmøte den 11 mars
Stønad til utøvere i klubben.
Ketil, lager nytt skriv for støtte til førere. Vil gjelde fra 2020
DIV
-Styret har nå besluttet at det vil være gratis treningsavgift for å
kjøre trening på lille banen. Store banen betaler man som i dag
treningsavgift for.
-Prøve kjøring den 4 mai blir snart lagt ut som arrangement på
FB og styret har bestemt at vi tar 50 kr medlemskap for første
året. NMF har laget en engangskode i forkant av prøve kjøring
og da betaler de kun 50 kr for prøve kjøring.
-Avtale med Diplom is – ordnet med ny fryser. Marianne
kontakter Jan Erik fra Diplom is.
Grasrotandel plakat har Simen laget og vi henger den opp i
kiosken.
-Trine kjøper inn ny fryser til kiosken.
-Izettle er godt i gang i kiosken. Marianne ordner
rapport/kassesystem som koster 278 kr pr mnd.

styret

MT

Neste Styremøte 14 april 2020 kl 18-20

Nytt styre

Feil / Mangler, si ifra så retter jeg.. Noe du ikke forstår, spørr..
hele styret

Husk sjekk om du har oppgaver som skal være ferdig til neste styremøte. ALLE =
Kan du ikke møte, send i det
minste en status på dine saker.

