PROTOKOLL
EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
I NMK VALDRES 2018
Torsdag 1. November Kl. 18.00 på Fagernes Gjestegård

SAKSLISTE:
1. Konstituering
2. Klubbhus NMK Valdres
3. Fremdriftsplan
4. Budsjett klubbhus
5. Finansiering klubbhus
6. Dugnadsarbeid i NMK Valdres 2018/19
7. Funksjonærer ved Damelandsfinalen 2019
8. Info

Oppmøtte stemmebrettigede medlemmer:
Agnar Bakken. Kenneth Volden, Jon Grønbrekk, Kai Morten Granli, Ole Thomas Bergum,
Arne Hauglid, Steffen Raaholdt, Ingrid Elise Bråten, Tor Einar Bråten, Roar Nordbyhagen,
Sondre Strand, Petter Leirhol og Frode Leirhol. 13 stk.
Oppmøtte medlemmer 2017, observatører, ikke stemmebrettigede:
Karoline Bergum, Ørjan Bergum og Sigrid Lauvhaug. 3 stk.

Sak 1:
Konstituering.
A) Godkjenning av innkalling. Innkalling ble annonsert i Avisa Valdres ,arrangement på
Facebook.
Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes. Innkallingen var sendt ut i tide via lokalavis og
Facebook/Instagram, men sakslisten var ikke sendt med. Denne ble delt ut på årsmøte.
Innkallingen ble likevel godkjent under §17 Pkt2 Avsnitt 5. «Ved innkalling i strid med
bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. Under godkjenning av innkalling
og godkjenning av sakslisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det
er saker som ikke kan behandles.
Vedtak: Enstemmig, innkallingen godkjennes.

B) Godkjenning av saksliste. Sakslisten ble delt ut på årsmøte.
Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes.
Vedtak: Sakslisten godkjennes.

C) Valg av møteleder Forslag:

Styreleder

Enstemmig

D) Valg av sekretær Forslag:

Styrets sekretær

Enstemmig

E)Valg av tellekorps Forslag:

2 styremedlemmer

Enstemmig

Sak 2:
Info om klubbhus og fremgang.

Sak 3:
Fremdriftsplan framlegges.
Forslag til vedtak: Fremdriftsplan godkjennes.
Vedtak: Fremdriftsplan godkjent

Sak 4:
Budsjett fremlegges.
Forslag til vedtak: Budsjett godkjennes.
Vedtak: Budsjett godkjent

Sak 5:
Finansieringplan fremlegges.
Forslag til vedtak: Finansieringsplan godkjennes.
Vedtak:
Finansieringplan godkjent.
Det ble fremlagt 2 alternativer til videre fremgang med klubbhus utbyggingen.
Alternativene ble stemt over av gyldige betalende medlemmer. Totalt 13 stk
stemmeberettigede.
Alternativ 1: Byggingen av klubbhus fortsetter til det er komplett, vi tar opp nødvendig
gjeld ihtt budsjett når behovet for kausjonister (150 000,-) er avklart. Ingen bygging før
forhåndsgodkjenning av tippemiddelsøknad er godkjent av kommunen.
Alternativ 2: Hele prosessen med klubbhus avventes til Årsmøte som bes tas tidlig Januar
2019. For eventuelt å ha flere løse tråder på plass.
Alternativ 1 fikk 9 stemmer.
Alternativ 2 fikk 4 stemmer.
Vedtak om videre fremdrift og finansiering:
Byggingen av klubbhus fortsetter til det er komplett, vi tar opp nødvendig gjeld ihtt
budsjett når behovet for kausjonister (150 000,-) er avklart. Ingen bygging før
forhåndsgodkjenning av tippemiddelsøknad er godkjent av kommunen.

Sak 6:
Alle betalende medlemmer i 2018 og 2019 tildeles arbeidsoppgaver i forbindelse med bane
og det nye klubbhuset. Denne tildelingen er en plikt og skal utføres. Kan ikke vedkommende
utføre jobben alene til gitt frist må dere finne en erstatter. Det er valgfritt å få med seg hjelp
til å løse jobben.
Forslag til vedtak: Dugnadsarbeid godkjennes.
Vedtak: Sak og dugnadsarbeid godkjennes.
Sak 7:
Banefunksjonærer på damelandsfinalen og til dels på vårt løp 8 juni 2018 skal være
lisensierte utøver tilhørende NMK Valdres eller annen motorklubb. Våre sjåfører SKAL stille
som funksjonærer på Damelandsfinalen.
Forslag til vedtak: Funksjonærer godkjennes.
Vedtak: Sak om funksjonærer godkjennes.
Sak 8:
Utgår

