Referat Styremøte Lunner Motorsport
Styremøte Lunner Motorsport
Dato

Hvor

Tilstede

25.01.2022

Stryken

Ketil Blomseth (KB) Lise Storsveen (LS)
Marianne Teppdalen (MT) Bjørn Arvid Teppdalen (BAT)
Henriette Bredesen (HB) Trine Brekken (TB) Emilie
Teppdalen (ET) Joakim Skoglund (JS)

Lengde

Møte
leder

Kunne ikke møte: Simen Mindrebø (SM)Gro Horgmo

1800-2000

(GH) Kent Gunnar Godli (KGG)

Marianne
T

Referat styremøte

Utsending av Møteref:
Alle i styret, Lums sider

Marianne
Nr

Aktivitet / SAK

Ansv
ar

1

Planlegging av fremtiden i LUMS
Daglig Drift
-Løvenskiold saken, Joakim ønsker ett
møte med kommunen vedr. leiekontrakt og
pris.

JS

2

3

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

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.

KB

KB

Når

Utført
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KB

4

5

6

Lunner MX Team:
2021 siste halvår: faktureres det kun halv
pris grunnet manglende trener.

Alle

Bane gruppe
Laget en preppeplan/prosedyre for
prepping.
Må bestille årskontroll på gravemaskin,
BAT tar dette med Joakim.
Lise kan lage kontrakt ved aksept på
kontrakt -binding for spons av kurs.
Linus
Kristian
Jon
Bjørn Arvid
Kenneth?

BAT

BAT

BAT
7

Årshjulet:
Dette er oppdatert pr jan- 2022.
Ny handlingsplan etter årsoppgjøret

8

Økonomi.
-Hver fakt. skal godkjennes av bestiller og
Joakim på mail.
- 3 stk har kort- og behovet er ok. Ketil
banegruppe, Trine kiosk ansvarlig, Lise

LS
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kasserer.
-Ingen balanseføringer i regnskapet kun
vårt banklån. Andre transaksjoner er
resultat og reskontro føringer.
-Budsjett gjennomgang gjøres hvert halvt
år i styremøtet.
-Gjennomgang med kontrollgruppa Aslaug
og co, en gang hvert halvt år.
Juni2022/Januar 2023
- Saldo pr Des.. 2022 er 300 000,- kr
- Pass på hva du handler- skal
godkjennes av styret
- Husk legg trenings-liste med lisens
nr. i postkassen. Noter opp kontant
beløp som er satt i bank, vipps
beløpet. 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 forbindelsesigner 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.
-

Støtte utøvere – diskutere
kostnaden på ½ års regnskapet i
hht. budsjett-2022
NM- POENG – STØTTE UTBETALES
VIA KONTONUMMER – Lise vil
innhente
kontonummer og utbetale til utøvere ihht.
liste.

9

DIV 2022
Barnegruppa og få en stabilitet på åpen
kiosk etc.
Solan fortsetter som trener.
Arb. oppgaver i Lunner Motorsport:
Jobbe med spesifisert oppgave fordeling.
Joakim lager en sky basert lagrings
løsning.

JS

JS

JS
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Kiosk svinn:
Opplever stort svinn i kiosken.
Vil tilrettelegge for en bedre kontroll ved
uttak i form av ett skjema som skal fylles
ut. Hvem/hva/hvorfor.
Prater med Kenneth vedr.
Tirsdagstreningen
Vi vil titte over prisene for kiosk varene.
Hatt samme prisen i mange år på flere
varer.

KB

Kontroll skjema til kontroll komiteenDe ønsker også møte referat.

Årsmøte avholdes 16 mars- kl 1800.
Skytterhus må bookes. Støtte utøvere?

LS

KG MX TEAM, må fakturere for siste ½
2021-Joakim be om liste for medlemmer
siste halvår. Lise fakturerer.
10

Utleie banen:
Skrive retningslinjer for alle som skal få
leie banen. Ingen overtredelse blir
akseptert uten en ekstra kostnad.
Ingen kjøring i depoet. Viktig da vi er inne
på en offentlig gjennomvei ned til
skytterhuset og av andre sikkerhetsmessig
grunner.

JS

11

Hjertestarterkurs:
Gjennomført dette i HØST/VINTER- 2021
-vurdere på neste styremøte. Henriette
hører om å få gjennomført i løpet av
høst/vinter
Roar eller Inger-Lise om de kan holde ett
kurs for oss.
Røde Kors tar første hjelps kurs så fort det
er mulighet for det.
Det vil da blir test av hjerte startere.

HB

12

NM 2022:
Lunner 2/3 sept

ALLE

NM Speedcross 2022:
18/19 juni
LAGNM 2022:
Nord Odal 10/11 september
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Østlandscup 2022:
Lunner 28/29 MAI
Gardermoen 7/9 mai
Aurskog Høland 4/5 juni
Elverum 18/19 juni
Haslemoen 13/14 aug.
Lier 17/18 sept.
Aktivitetshelg 2022:
Her må vi sette dato
Emilie ønsker å være trener
Jonas kan bidra med musikk
Sjekke opp vedr. fyrverkeri (må søkes)

JS

Klubbløp 2022:

13

Ung Hadeland: 8 Torsdager
-Henriette og Trine holder åpent 8
torsdager
-Ansvar for sykler (vask/service): Jonas
Bredesen
-Levere til Skog og Hage for større
servicer.
-Kontaktperson mot Gran Kommune (Ung
hadeland) Joakim
-Vi må lage en avtale med Ung Hadeland.
Må signeres for 2022.
3 faktureringer – Oppstart – midten- og
siste del. Avventer faktura pris

Js
Hb
tb

Plassering av sykler, neste styremøtet –
Joakim S.
Joakim sjekker opp vedr. fakturering etter
sommer. Siste del.

Neste Styremøte: 15 feb. 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
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Kan du ikke møte, send i det
minste en status på dine saker.

