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Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede 
Antall stemmeberettigede blir registrert ved ankomst. Leder for valgkomite, Roger Tveit, er 
ansvarlig for oppdatert medlemsliste og registrering.  
 
Styrets forlag til vedtak: Vedtak godkjennes. 
 

Sak 2 Godkjenning av innkalling 
Innkalling ble lagt ut på NMK Valdres sin hjemmeside og facebook-side 13/2, samt sendt på 
e-post til alle medlemmer via Gnist. 
 
Styres forslag til vedtak: Vedtak godkjennes. 
 

 
Sak 3 Godkjenning av sakliste og forretningsorden 
 Styret fremlegger forslag til sakliste og forretningsorden for godkjenning av årsmøtet.  

 
 Forretningsorden 

i) Årsmøtet ledes av valgt dirigent 
ii) Valgt protokollfører fører protokollen. Denne signeres av valgte medlemmer senest 2 

uker etter årsmøtet.  
iii) Ingen får rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak, taletid mer gang er 5 minutter. 

Ønsker man taletid, rekkes hånden i været slik at dirigent kan oppdatere talelisten. 
iv) Dirigenten kan forkorte taletiden, samt sette strek for inntegnede talere etter behov. 
v) Alle vedtak og valg avgjøres med alminnelig flertall. Alle valg der det foreligger mer enn 

ett forslag, foregår skriftlig eller om det stilles krav til det. Blanke stemmesedler telles 
ikke. Øvrige avstemminger foregår med håndsopprekking. 

vi) Forslag og vedtak føres inn i protokollen med avgitte stemmer for og imot. 
vii) Eventuelle forslag som fremmes under forhandlinger, må leveres skriftlig til dirigenten og 

underskrevet med medlemmets navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på 
sakslisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake, og nye forslag kan ikke fremmes, 
etter at strek er satt eller at saken er tatt opp til votering.  

 
Styres forslag til vedtak: Vedtak godkjennes 

 
Sak 4 Valg av dirigent  
 Forslag fra styret: Frode Leirhol 
 
Sak 5 Valg av referent  

 Forslag fra styret: Malene Bakken 
 

Sak 6  Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen  
 Styres forslag til vedtak: Årsmøtet bestemmer 

 
Sak 7 Behandling av klubbens årsberetning  
  

Styres forslag til vedtak: Vedtak godkjennes 
 
Sak 8 Behandling av klubbens regnskap i revidert stand og den økonomiske beretningen for 

klubben. 
 Regnskapet og den økonomiske beretningen fremlegges på storskjerm av kasserer. 
 

 Styres forslag til vedtak: Vedtak godkjennes.  



Sak 9 Behandling av innkomne saker 
- Kun styret har kommet med saker til årsmøte denne gang 

 
 
 Sak 9.1 Arkiv 
  

 Styret ønsker å utarbeide et arkiv for å ta vare på klubbens historie og gjøre dette tilgjengelig 
for offentligheten via f.eks. hjemmesiden. I forbindelse med dette ønsker klubben å bruke 
20 000 kr på å kjøpe inn egen PC, skriver med skanner og fotokamera for å komme i gang 
med arbeidet. Svein Brenna, Frank Dalbø og Elin Strand har sagt seg villige til å jobbe med 
dette. 

  
Styres forslag til vedtak: 
NMK Valdres har hatt førere som har hevdet seg i norgestoppen i ulike grener. Dette vil styre 
gjerne ha lagret i et arkiv, slik at kommende generasjoner kan se tilbake på prestasjonene. 
Anlegget på Sundvold Motorbane har også vært i utvikling gjennom årene som bør 
dokumenteres. 

  
 
 Sak 9.2 Styreweb 
 

 Fra og med 2023 skal styreweb benyttes som NMK Valdres sitt styringsverktøy. Dette kan 
ikke endres uten årsmøtevedtak. 
 
Styres forslag til vedtak: 
Styremøteprotokoller og årsmøteprotokoller, samt andre dokumenter og avtaler skal lagres i 
Styreweb. Dette gjør det oversiktlig å finne tilbake til hva som er fastsatt både for 
eksiterende styre, men også for nye styremedlemmer. 
 
 
Sak 9.3 Burnering 
 
Asfaltere en burnering ved innkjøringen til startplata. Dette vil være et område på 40x40 
meter med Ryfossbklokker i to høyder rundt som sikring. Ved å arrangere burnering en gang i 
måneden kan klubben tiltrekke seg andre typer biler og grene. Dette er en kostbar 
investering som krever mye sponsormidler.  
 
Styres forslag til vedtak: 
Finansiering må være på plass før igangsettelse.  
 
 

 Sak 9.4 E-sport 
 

Før å øke medlemstallet i NMK Valdres, ønsker styret at det verves nye medlemmer til å 
utøve e-sport. Lage vervepremie ved å verve et viss antall? Oppnevne egen kontaktperson 
for e-sport. 
 
Styrets forslag til vedtak:  
Verving og fokus på e-sport godkjennes.  
 
 
 



Sak 9.5 Traktor og utstyr 
 
Klubben er avhengig av traktor for å vedlikeholde banen både sommer og vinter.  
Skal vi kjøpe eller leie utstyr til dette? 
 
Styres forslag til vedtak:  
Det er dyrt å eie eget driftsmiddel, både med tanke på drift og vedlikehold. Styret ønsker å 
utarbeide et opplegg for å leie inn utstyr ved behov. Fastsettelse av timepris vedtar årsmøtet. 
 
Sak 9.6 Treninger 
 
Fortsette med faste treningstider slik det ble gjennomført i 2022- sesongen, men legge til 
rette for flere treninger på lørdager. Dette vil også bli oppsatt i treningsplanen. Dersom det 
er behov for test av bil utenfor oppsatt treningstid, kan man leie banen for 500kr per bil. For 
å redusere støy og støv til campingen, samt vedlikehold på banen, skal denne bruken 
reduseres til et minimum og kun være et tilbud ved nødvendighet. Dette skal gis beskjed til 
en i styret, se treningsliste.  

  
Styrets forslag til vedtak: Vedtak godkjennes 

 
 

Sak 9.7 Bygging av treningsbil nr.2  
 
Bil nr. 2 står klar til bygging til treningsbil. Klubben trenger noen som kan påta seg å utføre 
dette. 
 

 Styrets forslag av vedtak: Årsmøtet vedtar 
 

Sak 9.8 Oppgradere banen til crosskart. 
 
Styret ønsker å søke om banegodkjenning for crosskart. For at dette skal bli mulig, må vi 
oppgradere banen med nytt autovern. Dette medfører store kostander, men med tanke på 
rekruttering og generell sikkerhet på banen, vil dette komme til gode for alle medlemmer. 
Det er ønskelig at denne prosessen starter til våren, men det er avhengig av søkte midler blir 
innvilget.  
 
Styrets forslag til vedtak: Vedtak godkjennes 

  
Sak 9.9 Styrets beløpsgrense for uttak av midler 
 
Sette beløpsgrense for maksimal pengesum som styret kan bruke uten årsmøtevedtak i 
daglig drift. Dette vil ikke gjelde saker som er vedtatt på årsmøtet ang kostnader.  
 
Styrets forslag til vedtak: 
Årsmøtet vedtar summen. Dersom spillemidler bli utbetalt før enn antatt/budsjettert, 
vil styret ha fullmakt til å nedbetale gjeld med disse midlene. 

  
Sak 9.10 Klubbhus 
 
Oppfølging av feil og mangler med klubbhuset og lage en oversikt over dette. Oppnevne en 
person som tar hånd om dette fremover mtp grunnarbeid , vann, strøm.  
 



Styrets forslag til vedtak: Løftes opp på årsmøtet. 
 
 

Sak 9.11 Kiosk 
 
Styret ønsker å bygge en mer tilgjengelig kiosk øverst på publikumsplassen. Slidre Bygg med 
samarbeidspartnere er involvert og vil komme med et forslag.  
 
Styrets forslag til vedtak: 
Styret ønsker å gjennomføre dette. Det må utarbeide et komplett prosjekt, både med 
økonomi og utforming i samarbeids med Slidre Bygg. 

  
Sak 9.12 Depot og grenseoppgang 
 
Det er ønskelig å utvide depot på sikt. Tomtegrense må dokumenteres og avklares med 
kommunen. 
 
Styres forslag til vedtak: Vedtak godkjennes 
 
 

Sak 10 Behandling av klubbens budsjett  
 

Styres forslag til vedtak: Budsjettet godkjennes dersom innkomne saker fra styret godkjennes 
av årsmøtet. 

 
 
Sak 11 Fastsette medlemskontingent  
 

Medlemskontingenten fastsettes etter NMK sine satser. 
    

Styres forslag til vedtak: Vedtak godkjennes 
 
Sak 12 Vedta klubbens representasjon  
 

Klubben skal være representert med styremedlemmer og/eller klubbmedlemmer på NMK’s 
landsmøte/sportsmøte. Klubben dekker opphold for medlemmer som er premievinnere med 
3000 kr per utøver, dette gjelder også premievinnere for NBF’s premiegalla. 
 
Styres forslag til vedtak: Vedtak godkjennes 
 

  
Sak 13 Behandling av idrettslagets organisasjonsplan 
 
 
Sak 14 Kontrollutvalgets beretning  

 
 
 
 

 
 
 



 Sak 15 Valg 
  
Valgkomiteens forslag til styre i NMK Valdres 2023  

Valgkomiteen har bestått av Roger Tveit, Daniel Henriksen, Even Heggelund og Karina Nordbyhagen 
som varamedlem. Komiteen legger fram forslag til de vervene som er på valg i år. Det innebærer verv 
i styre, kontrollkomité og valgkomité.   

Komiteen mener styret og utvalgene bør fortsette sin tidligere praksis med å kalle inn 
varamedlemmer til de møter som holdes slik at disse til enhver tid er oppdaterte og kan bidra.   

I år igjen har komiteen lagt vekt på kjønnsfordeling, og dette med å få inn folk fra ulike deler av 
Valdres, samt forskjellige grupper innen bilsport.   

Forslag til verv som er på valg til styret:  

Nestleder    Malene Enger    2 år  

Sekretær    Ingrid Elise Bråten    2 år  

Styremedlem    Ture Haugen    2 år  

Styremedlem    Olav Øraker    1 år  

Varamedlem    Per Ivar Søndrol   1 år  

Varamedlem    Espen Kolstadbråten    1 år  

Forslag til verv som er på valg til kontrollkomite:  

Medlem    Johan Tidemand-Johannessen                2 år  

Varamedlem   Karola Øye     1 år  

Forslag til de som er på valg til valgkomite:  

Leder    Even Heggelund    2 år  

Medlem   Roger Tveit     1 år  

Varamedlem    Cathrine Haugen Hauglid   1 år  

 


