Referat Styremøte Lunner Motorsport
Styremøte Lunner Motorsport
Dato

Hvor

Tilstede

16.03.2021

Stryken

Marianne Teppdalen (MT) Bjørn Arvid Teppdalen (BAT) Henriette
Bredesen (HB) Trine Brekken (TB) Ketil Blomseth (KB) Kent Gunnar Godli
(KGG)
Lise Storsveen (LS)

Lengde

Kunne ikke møte:

1800-2000

Møte leder
 arianne T
M
Referat styremøte

Henrik Timar Nilsen (HTN) Gro Horgmo (GH) Simen Mindrebø (SM)

Utsending av Møteref:
Alle i styret, Lums sider

Marianne

Nr

1

2

3

4

5

Aktivitet / SAK

Planlegging av fremtiden i LUMS Daglig Drift
-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.
Ketil holder i denne tråden.
Batteriparken: vi har gj.før teams møte , vi jobber videre med
planen om å lage ny bane. Kommunen har vært i kontakt med
oss.
Retningslinjer for trening:
Åpen trening for klubbens medlemmer som bor i Lunner
kommune. Inten avtale for åpning / kjøring i denne tidsperioden
frem til etter påske.
Div.
Vi gj.fører løp 6 og 7 mars. Enduro Vintercup 1-2021
UTSATT inntil videre- muligens Høsten.
Søker om støtte for tapt arrangement.

Ansvar

KB/HPE

Alle
MT/HB

HB
MT
MT/KB

Reguleringsplan/Prosjekt gruppe
-Kent har tegnet nytt forsalg på store banen, samt en 65 bane
der lille banen er i dag. Mangler tegning.

HPE
KB

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.

HB

Ketil tar prosjektet med nye lys for de 200 000 kr vi fikk, da
inkludert lillebanen. Kjetil har gjennomført møte med Hugo og
lagt en plan for ledlyslamper i baneområdet- total sum på dette
er 200 000,- (kun lamper) ca tilleggskost på 20 000,-

Når

KB

Avventer

Utført
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6

Østlandscup 2021.
Lunner vil få østlandscup 22/23 mai 2021
Simen/Hans Petter = stevneleder ?
Klubben holder flaggposter, ikke delegeres mellom klubber.
Russen til Emilie = ok 14 flaggposter
MC gjengen = 5 flaggposter
Som vi tidl. har benyttet. 1000 kr pr post hele helgen.
Tidtaker = OK
Røde kors = OK
Lege = ?
Speaker = usikkert
Jurysekretær = Inger-Lise ? / Hans Petter ?
Kiosken = ?

MT

Evt avlyses 2 uker i forkant- 8 mai (covid19)
Marianne henter opp løpsansvarlig liste
7

MT

Bane gruppe
MT
Ketil søker sparebank1 stiftelsen.
Banegruppa fikser flaggpost 6 til våren
Banegruppa reparerer ødelagte lamper på banen.
Hjullaster:
150 000,- er innvilget fra Sparebanken men utbetalingen
kommer ikke da vi er avhengig av samme tilskudd/støtte fra
DnB- dette skal gå til innkjøp av hjullaster.
Undersøke om å leie inn en hjullaster om vi ikke får kjøpt inn til
Østlandscup. Bjørn Arvid sjekker vedr lån /leie av utstyr i
forkant av østlandscup helgen.

BAT

Kent Gunnar legger ut hjullaster til salgs

KGG

Arild trer ut v banegruppa, inn kommer Jon. Linus vil også
hjelpe til.
8

Bygninger
Vaskeplass er i orden, men Kent Gunnar trenger 4 nye
høytrykkspumper. KG må sjekke pris før innkjøp. Få innkjøpt
før østlandscup.
Fortsatt Utestående oppgaver:
-Mangler 3-4 av de nye flaggpostene. Bjertnes Videregående
skole tar oppgaven.
Men de er utsatt for korona karantene, men etter vinterferien
kan det være mulighet for at de kan starte.

KGG

MT/HB

Avventer

Referat Styremøte Lunner Motorsport
-Henriette og Trine tar ansvar for å sjekke hva vi trenger av
kjøreutstyr. Ryddet skiftebrakken og sjekker over.
Mottatt 30 000 av Ung Hadeland som skal gå til innkjøp av nytt
utstyr. Tandberg MC. Hjelmer og støvler skal kjøpes inn.
Innskudd fra Ung Hadeland. Trine sjekker priser div.steder.

TB

Økonomi.
-Hver fakt. skal godkjennes av bestiller og Marianne på mail.
- 3 stk har kort- og behovet er ok. Ketil banegruppe,Trine kiosk
ansvarlig, Lise kasserer.
-Ingen balanseføringer i regnskapet kun vårt banklån. Rest er
rett på resultat og reskontro føringer.
-Budsjett gjennomgang gjøres hvert halvt år i styremøtet.
-Gjennomgang med kontrollgruppa Arild og Aslaug en gang
hvert halvt år.
- Saldo pr Feb 2021 er 461 975,- kr
- Pass på hva du handler- skal godkjennes av styret
- Husk send ved treningsliste med lisens nr. noter opp
kontant beløp som er satt i bank, det skal ikke tas penger
ut av kassa uten at kasserer har godkjent.
- Kasserer vil utbetale kiosk vakter 1 gang pr mnd.
- 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.

KGG
BAT
SM

-

Støtte utøvere – diskutere kostnaden på ½ års
regnskapet i hht. budsjett-2021
NM- POENG – STØTTE UTBETALES VIA
KONTONUMMER – Lise vil innhente kontonummer og
utbetale til utøvere ihht. liste.

DIV
Vi prøver å ha klubbkveld for barna ute, Rett etter påske. Ser
ann med de voksne etter 11 april-21
Henriette er klar med pokaler. Henriette snakker med Arild.
Marianne tar møte med barnegruppa etter klubbkvelden.
Vannings muligheter på barnebanen, bane-gruppa med Jon
snakker sammen om dette neste år 2021.
Utleie banen:
NEXT LEVEL: angitt flere datoer (august)

MT
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Utsette førstehjelpskurs- Henriette hører
Roar eller Inger-Lise om de kan holde ett kurs for oss.
Bjørn Arvid har fått tak i to stk hjerte startere, ta en service på
de.
NM:
Arrangeres på Elgane 5/6 juni
LAGNM:
Arrangeres i Nord Odal 4/5 sept.
Klubbløp: 4 Mai og 15 Juni.
Årsmøte er satt 24 mars. Kan hende det må tas på teams.
Sende ut saksliste 7 dg. før. Rundt den 17 mars.
Årsmøte ONSDAG 24.03.21
- Saksliste
Marianne på vei ut – Joakim Skoglund er på valg
Kasserer og leder er ikke på valg samme år- rettes opp i
protokoll
Ny kontroll komite – Aslaug og Sverre Klouman og Helle
Jensen er på valg
2 nye på valg komite- velges på årsmøte
- Budsjett
- Årsberetningen
- Regnskap
Henriette skriver protokoll
Ved å stemme- rekker man opp hånden i møtet.
Simen legger ut påmeldingslink/deltaker link på lums sine sider.
Neste Styremøte:

April kl 18.

Nytt styre

Feil / Mangler, si ifra så retter jeg.. Noe du ikke forstår, spør..
Husk sjekk om du har oppgaver som skal være ferdig til neste styremøte. ALLE = hele styret
Kan du ikke møte, send i det
minste en status på dine saker.

