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Årsberetning FMX 2021 

 

Styret har i 2021 bestått av: 

Formann: Edgar Oland, Nestformann: Kim stein Johnsen, Kasserer: Tina Tvedt , Styremedlem: Atle Rørvik, 

Anders Høgseth, Ole Bjørn Lindland, Thomas Steiro Johansen. Sekretær: Ole Jacob Lunderød. Vara: Ole 

Jacob Forsberg 

Vi har hatt 5 styremøter i 2021 

Medlemstallet har økt det siste året. Medlemstall ved 31.12.21 var 295 

 

Aktiviteter og hendelser gjennom året: 

 

• Vinteren 21 malte vi samt sveiste opp skuffer, eksos, harv etc samt generell vedlikehold på hjullaster. 

Kim/Edgar 

• Agder Supply sponset klubben med flytende lappesaker i hjula på hjullasteren. Verdi ca 10000,- Edgar 

• Innkjøp av ny tett kioskcontainer samt delsponset transport fra Transport-Service og kraning fra Josephsen 

Bilberging gratis. Kim/Edgar 

• Vi leide banen bort til KGMX team Edgar 

• Treningshelg Enduro med trener.  



 

 

• Barnas Dag 5 juni ble arrangert med stor stas på barn og unge. Tina / Anders 

• Ny vanntank til vasking av sykler ble innkjøpt og montert. Edgar/Thomas 

• Anders Høgseth bygde ny trapp og rapo til 2 etg på klubbhuset. 

• Ny terrasse laget foran kiosk. Anders 

• Disp søknad for Enduro treningsløp- fritak for motorferdsel i utmark. Ole Bjørn 

• Arrangør konferansen prøvde vi å få folk til å stille, men ingen kunne. 

• Sivilforsvaret har lånt baneområdet til egentrening. Fikk masse goodwill tilbake. Kim 

• Jobbet med å se etter sikrere løsninger for crossbanen etter en del uhell. Depo hopp landing ble vurdert 

mest kritisk. Vi kjørte en del uker med «avsperring» på halve hoppet. Vi gikk til innkjøp av betongblokker til 

spons pris av Digernes Betong. Gratis frakt av Agder Storbilskole. Flyttet trase og friskmeldt depo hoppet. 

Lunderød/Edgar/Kim 

• El innstallasjon i ny kiosk utført av Leikvangen.  

• Masse el-anlegg dugnad på området utført av Julian Halvorsen. 

• Masse dugnad i Enduro løype med stokker/ plank/ armeringsjern. Atle 

• Lånt 20 stk brannslanger av sivilforsvaret for teste om det er mulig å få opp trykket i den ene delen av 

vanningsanlegget. Test var vellykket. Kim/Edgar 

• Innkjøpt koblinger samt oppgradert vannslange til vanningsanlegget. Edgar 

• Gravd ned strøm samt com kabel til tellebrakke. Kim/Lunderød/Julian/Odd Einar 

• Montert varmepumpe på klubbhus. Thomas, Edgar. 

• Ny kiosk Innredet med kjøl/frys/kok. Gjenstår vann/vask. Thomas 

• Tiurleik på flatland ble arrangert. Fikk NESS arrangør pris for stevnet. Kim/ Tina / Lunderød / Bang / 

Reinertsen 

• Klubbhus ferdig malt. Lunderød 

• FMX stilte på LAG-NM. Kom på 26 plass sammenlagt. Kile/Olsen/Johnsen 

• Tingvalg gikk av stabelen, men ingen kunne fra FMX. 

• Motorsport konferansen stilte Tina, Kim og Ole Lunderød (Teams). Forslag fra FMX om å bruke bildekk som 

gjerde, men avslag fra banegruppa. 

• Barnas dag 2 med T-sjorter som premier. Tina 

• Treningsdag med Steven Larsen. 

• Montert lys i vask/maskingarasjen. Kim 

• Anticimex har vært oppe flere runder. 

• Anders Høgseth har arrangert cross trening både for Enduro og Cross utøvere. 

• Sam Eyde VGS har siktet opp grus som vi skal ha på banen. Fra innerste sandtak. Lunderød / Edgar 



 

 

• Oppdatert klubbhåndbok, lovnorm og deltatt på klubbutviklingskurs 5 uker. Tina 

• Froland FMX har 1558 medlemmer på Facebook gruppen. 

• Medlemsmøte ble gjennomført på Agder Storbilskole 06.09.21 

• Ole Jacob Lunderød har tatt Teknisk kontrollant kurs. 

• SR- Bank midler tildelt kr 17500,- ble brukt i klubbhus/kiosk . 

• Påbegynt Team FMX/ Høgseth 

• Utøvere har deltatt i NM og Østlandscup i Motocross. 

• Utøvere har vært representert i NESS  /speedcross ( Se eget Ark) 

• FMX ble tildelt arrangør prisen fra NESS 2021 

• FMX sin lovnorm er endret med utgangspunkt i nif`s  

• Froland kommune har gitt mye positiv tilbakemelding via skolen, da flere utøvere er elever ved skolen. 

• Vi er stolte over at vi har utøvere som ønsker å stille på store og små løp i og utenfor klubben. Vi har blant 

annet hatt med deltakere i Lag- NM Mx, Østlandscup og Ness-serien. Lisenskurs er arrangert i Mx og Enduro. 

Kiosken har vært åpen stort sett hele sesongen, men med et mye enklere vareutvalg. Takk til de som jobber 

med kiosken, den er et sosialt samlingssted. Det er utført mye dugnad på banen både før, under og etter 

sesongen. Her nevnes bane, reparasjon av vannpumpe, gjerder, rydding av containere samt nedvask . 

Maskiner er blitt vedlikeholdt av x antall timer utført.  Banen har blitt preppa jevnlig gjennom hele 

sesongen. Det blir lagt ned utallige timer med dugnad for klubben gjennom året. Bare for å drifte treninger 

hver uke så er det aktivitetsledere, kiosk, banepreparering, vanning i forkant av trening, for og etterarbeid 

osv. I tillegg kommer større vedlikeholdsarbeid og oppgraderinger, og administrativt. Estimert om lag 3200 

timer i året.. Pga støy klager har vi utført lydmålinger av sykler med jevne mellomrom. Dette har fungert bra 

som tiltak for gi beskjed til de som må vedlikeholde eksospottene sine. Noen få har fått pålegg om å utbedre 

syklene. Utøvere i dag har nyere sykler som støyer mindre. Klubben har fått mange telefoner fra kommune 

og politiet denne sesongen pga en nabo som mener vi støyer for mye. «Naboen» nekter å forholde seg til 

svar fra Fylkesmannen Saknr: 2004/2313/CHL datert 24.09.2005 om at støyen fra oss er under tillatt db i hht 

SFT sine retningslinjer. Politiet gjør ikke noe mer med saken enn å varsle oss de gangene de får klage. Det 

har vært mye aktivitet på treninger. Mange barn som har begynt å kjøre. Mange nye ansikter. Vi søker 

kontinuerlig om midler til å oppgradere banen og lokalene. Styret vil med dette takke alle som har gjennom 

året har stilt opp på aktiviteter for fellesskapet: Dugnader på bane, enduroløype, løpsarrangement, prepping 

og kiosk planlegging og gjennomføring av løp. En stor takk til alle aktivitetsledere som stiller opp gjennom 

sesongen, uten dere ingen kjøring! 

 

 Mål og planer 2022: 

• Barnebane/ Depo / Bane Depo 

• Team FMX- Treningstider/ Anders Høgseth 

• Elektronisk Varslingsanlegg /Flaggvakt 

• Ferdigstille vanningsanlegg  

• Riving Gammelt klubbhus 

• Toaletter nytt klubbhus 

• Vann/vask Kiosk 



 

 

• Startgrind, sette på 1 port til samt ny rep av utløser 

• Flytte gjerde startsletta 

 

Økonomi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatrapport 
Froland Motocross klubb  
993534536 

 

Regnskapsår: 01.01.2021 - 31.12.2021  
  
Gjelder periode: 01.01.2021 - 31.12.2021  
  

 Periode Akkumulert 



 

 

  
Driftsinntekter 

3100 Salgsinntekter, avgiftsfri 
3101 Salg av klubbtøy 
3104 Leie av sykler 
3105 Leie transponder 
3106 Bading Frolandia 
3123 Sponsorinntekt, avgiftsfri 
3205 Kiosksalg etc 
3320 Start Avgifter Stevner 
3323 Baneavgift 
3401 Offentlige Driftstilskudd 
3443 Tilskudd Norges Idrettsforbund 
3920 Medlemskontingenter 
3932 Moms kompensasjon NMF 

3962 Inntekt grassrotandel 

Driftskostnader 
4110 Stevneutgifter 
4111 Diverse klubbaktiviteter 
4112 Øyestad mekkeri rekrutering 
4301 Varer til kiosk 
6320 Renovasjon, vann, avløp mv. 
6341 Strømutgifter LOS 
6343 Skadedyrbekjempelse 
6440 Leie transportmidler 
6491 Grunnleie 
6554 Enduro 
6557 Rep. og vedlikehold elektrisk 
6580 Idrettsutstyr 
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger 
6601 Reperasjon og vedlikehold bane 
6602 Reperasjon og vedlikehold vanningsanlegg 
6603 Reparasjon og vedkl, annet 
6605 Banegodkjenning 
6621 Reperasjon og vedlikehold crossere 
6622 Reprasjon og Vedlikehold Maskiner 
6690 Reparasjon og vedlikehold annet 
6800 Kontorrekvisita (Res) 
6810 Datakostnad 
6860 Møter, kurs, oppdatering etc. 
6862 Møte utgifter 
7001 Diesel Maskiner 
7410 Kontingenter, ikke fradrag 
7415 Påmelding serier, turneringer etc 
7500 Forsikringspremier 
7770 Bank og kortgebyrer 

Driftsresultat 

Finansielle poster 
8050 Annen renteinntekt 
8140 Rentekostnader ikke fradragsberettiget 

6 000,00 
1 200,00 

550,00 
1 000,00 

370,00 
1 934,00 

40 819,00 
144 387,13 

7 240,00 

22 500,00 
61 469,00 

166 284,89 

44 654,00 
87 072,93 

6 000,00 
1 200,00 

550,00 
1 000,00 

370,00 
1 934,00 

40 819,00 
144 387,13 

7 240,00 

22 500,00 
61 469,00 

166 284,89 

44 654,00 
87 072,93 

585 480,95 

-88 416,15 -

2 590,48 
-6 000,00 -

23 627,52 
-15 578,55 
-13 428,58 -

7 946,00 
-8 000,00 

-57 000,00 
-9 416,62 

-22 295,50 
-4 246,00 

-150 999,24 -

55 902,73 
-35 171,25 -

1 077,00 
-5 000,00 
-4 000,00 

-26 980,50 -

7 638,10 
-2 136,00 
-2 685,00 

-600,00 
-2 648,00 -

25 189,78 
-25 900,00 
-3 970,00 

-19 105,00 -
3 108,36 

585 480,95 

-88 416,15 -

2 590,48 
-6 000,00 -

23 627,52 
-15 578,55 

-13 428,58 -

7 946,00 
-8 000,00 

-57 000,00 
-9 416,62 

-22 295,50 
-4 246,00 

-150 999,24 

-55 902,73 
-35 171,25 -

1 077,00 
-5 000,00 
-4 000,00 

-26 980,50 -

7 638,10 
-2 136,00 
-2 685,00 

-600,00 
-2 648,00 -

25 189,78 
-25 900,00 
-3 970,00 

-19 105,00 -
3 108,36 

-630 656,36 -630 656,36 

-45 175,41 

202,28 -
1 731,00 

-45 175,41 

202,28 -1 
731,00 

 -1 528,72 -1 528,72 

Utskrevet av Tina Helen Tvedt 26.01.2022 22:11:40 Visma eAccounting 
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Balanserapport 

Froland Motocross klubb 

993534536 

Regnskapsår 01.01.2021 - 31.12.2021 

Gjelder periode: 01.01.2021 - 31.12.2021 

 

 Ved 

periodens 

begynnelse 

Endring Ved 

periodens 

slutt 

  

EIENDELER    

Anleggsmidler    

1200  

Idrettsutstyr 

4 246,00 -4 246,00 0,00 

     

Omløpsmidler    

1920  

Bankinnskudd 

359 125,73 -75 370,93 283 754,80 

1922  

Maskin Fond 

54 382,55 24 033,60 78 416,15 

1923  

Nytt Klubbhus 

11,24 0,01 11,25 

 413 519,52 -51 337,32 362 182,20 

     

SUM EIENDELER 417 765,52 -55 583,32 362 182,20 



 

 

EGENKAPITAL OG GJELD    

Egenkapital    

Egenkapital (innskutt og 

opptjent) 

   

2050  

Annen egenkapital 

-393 215,63 0,00 -393 215,63 

     

Udisponert resultat    

Udisponert resultat 0,00 44 856,43 44 856,43 

     

Sum egenkapital (inkl, 

udisp. resultat) 

-393 215,63 44 856,43 -348 359,20 

Gjeld    

Langsiktig gjeld    

2299  

Annen langsiktig gjeld 

-45 824,00 32 001,00 -13 823,00 

     

Kortsiktig gjeld    

2400  

Leverandørgjeld 

-1 847,70 1 847,70 0,00 

2700  

Utgående mva, høy sats 

1 798,43 -1 798,43 0,00 

2710  

Inngående mva, høy sats 

21 323,38 -21 323,38 0,00 

 21 274,11 -21 274,11 0,00 

     

Sum gjeld -24 549,89 10 726,89 -13 823,00 

SUM EGENKAPITAL OG 

GJELD 

-417 765,52 55 583,32 -362 182,20 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

Utskrevet av Tina Helen Tvedt 24.02.2022 23:43:43 Visma eAccounting 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Budsjett 2022: 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Årshjulet: 

 

 

FMX ORGKART 2021.pptx 

lovnorm-for-idrettslag-nov-2021.pdf (usercontent.one) 

 

 

Kontingent: 

• 600,- for enkeltmedlem 

• 700 for familie med samme adresse 

• ½ pris for medlemmer 1 året 

 

 

 

 

 

 

 

FMX%20ORGKART%202021.pptx
https://usercontent.one/wp/www.froland-mx.com/wp-content/uploads/2022/02/lovnorm-for-idrettslag-nov-2021.pdf


 

 

 

 

 

 

 

Innkommende saker: 

 

 

Forslag til årsmøte i: Froland Motocross Klubb 2022 

Fra: Kim Stein Johnsen 

Tittel på forslag: Tillit til å flytte/utvide barnebane 

Forslag: 

 

Jeg ønsker å be om at Styret 2022 gis tillit til å sette i gang en flytting og vesentlig oppgradering av 

barnebanen til området bak vaskeplass oppe i skogen. 

 

Konkret: 

 

Tilbakeføre dagens barnebane til parkerings depo og utvide bane-depo.  

 

Lage trasè fra området rundt åpning i støyvegg (Nord øst), opp i terrenget bak garasje/vaskeplass. 

 

Jeg ønsker da å flytte den oppholds boden som står på dagens barnebane, opp  ved trase oppe bak 

klubbhus (nye) og tilordne tilkomst fra kiosk og opp til barnebanen så mor/far kan enkelt hente seg 

en kaffe og pølse.  

 

 
Begrunnelse: 

Tilbudet for de aller yngste er ikke modernisert og står ikke i stil til den posisjonen vi ønsker å være i 

forhold til barnetilbudet. Vi har en aktuell del av tomten vi kan benytte og ønsker å få tillit til å 

gjennomføre dette. Vi håper med dette at det blir en ny vind i sporten for de minste i regionen vår. 

Det er også et strategisk aspekt her, og det er at satsning på barn er lønnsomt med tanke på 

støtteordninger og setter oss i en god posisjon i regionen som et attraktivt barneidrettstilbud.  

Gode synergier som kommer på toppen er utvidet kapasitet til parkering, en tilfredsstillende bane-

depo og avkjøringssone.  

 

_______________ 

 

Kim Stein Johnsen 



 

 

Arendal 17.02.22 

Styrets innstilling til forslaget: 

Styret er positiv til oppgradering og øke tilbudet for de minste i klubben 

 

 

 

 

 

Forslag til årsmøte i: Froland Motocross Klubb 2022 

Fra: Kim Stein Johnsen 

Tittel på forslag: Tillit til å lage «kom å prøv» medlemskap 

Forslag: 

For nye medlemmer foreslåes det at styret i 2022 gis tillit til å lage et midlertidig kort medlemskap for 

nybegynnere.  

Konkret. 200 kroner for et 2 ukers medlemskap som kan betales med Vipps på stedet. 

«kom & prøv» medlemskapet kan kun utløses èn (1) gang og vil kun benyttes av barn til 

vedkommende har fylt 19 år. 

 
Begrunnelse: 

Vi opplever at mange nye på anlegget kvier seg for å betale fult medlemskap og opplever det som 

upraktisk å betale via klubbadmin. Med å gjøre det på denne måten, kan vi få til et gyldig og genuint 

medlemskap på noen få minutter og sikrer (kanskje) enkelte inn på medlemslisten hvis de er på 

«vippen». Vi sikret med et slikt «kom & prøv medlemskap» sammen med «kom & prøv lisens» en fult 

gyldig lisens og medlemskap på minutter uten «løfter om å betale når man kommer hjem» og slikt.  

 

_______________ 

 

Kim Stein Johnsen 

Arendal 17.02.22 

 

Styrets innstilling til forslaget: 

Styret støtter forslaget 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til årsmøte i: Froland Motocross Klubb 2022 

Fra: Kim Stein Johnsen 

Tittel på forslag: Presisering av familierabatt ordning 

Forslag: 

For å oppfylle familie rabatt ordning må følgende betingelser oppfylles: 

Barn(a) må bo på samme adresse som mor eller far. 

Rabattordningen opphører kalender året barnet fyller 19 år. 

 
Begrunnelse: 

Rabattordningen har sitt utspring og begrunnelse i at barn under 13 år ikke selv kan holde et 

selvstendig medlemskap og lisens. Det ville da være en urimelig bør at mor (eller far) må betale 

dobbelt medlemskap (seg selv og barn) for å oppfylle kriteriene for at barnet skal utøve idretten. 

Derfor har det da vært en rabatt ordning på plass for å ta høyde for dette. 

 

Vi opplever at systemet blir forsøkt utnyttet og behøver derfor noen tydelige forutsetninger for å 

oppfylle kravene. 

_______________ 

 

Kim Stein Johnsen 

Arendal 17.02.22 

 



 

 

Styrets innstilling til forslaget. 

Styret støtter forslaget i presiseringen. 

 

 

Forslag til årsmøte i: Froland Motocross Klubb 2022 

Fra: Ole Jacob Lunderød 

Tittel på forslag: Endring av vedtekter for valgkomitè 

Forslag: 

Valg av representanter i styret, vara, kontrollkomité og valgkomitè skal velges for følgende 

periode(r): 

Styrets leder: 1 år 

Styrets nestleder: 2 år 

Styrets sekretær: 2 år 

Styremedlem: 2 år 

Varamedlemmer: 1 år 

Representanter i kontrollkomitè: 2 år 

Valgkomitè:2år 
 
Løsningsforslag: 
Fra 2023 skal det da velges etter følgende: 

Styrets leder: velges for 1 år 

Styrets nestleder: Ikke på valg (valgt for 2 år) 

Styrets sekretær: Ikke på valg (valgt for 2 år) 

Styrets kasserer: Velges for 2 år 

Styremedlem 1: Velges for 2 år 

Styremedlem 2: Velges for 2 år 

Styremedlem 3: Ikke på valg (valgt for 2 år) 

Styremedlem 4: Ikke på valg (valgt for 2 år) 

Varamedlemmer til styret: Velges for 1 år 

 

Kontrollkomité: 



 

 

Representant 1 i kontrollkomité: Velges for 2 år 

Representant 2 i kontrollkomitè: Ikke på valg (Valgt for 2 år) 

Vara kontrollkomitè: Velges for 1 år 

Valgkomitè 

Valgkomiteens leder: Ikke på valg (valgt for 2 år) 

Valgkomiteens representant 1: Velges for 2 år 

Valgkomiteens representant 2: Velges for 2 år 

Vara: Velges for 1 år 

Begrunnelse: 

Et mer stabilt og forutsigbart styre med valg av nye representanter. Gjør det også lettere for nye 

representanter å lære av mer erfarne. 

Enklere for valgkomiteen. Enklere, tryggere og mere oversiktlig for medlemmene. 

_______________ 

 

Ole Jacob Lunderød 

Arendal 22.02.22 

 

 

 

Styrets innstilling til forslaget: 

Styret støtter forslaget. Det er lettere å få inn nye kandidater til styreverv, noe som er bra for 

klubben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Forslag til årsmøte i: Froland Motocross Klubb 2022 

Fra: Enduro utvalget v/Atle Rørvik 

Tittel på forslag: Arrangerer Tiurleiken 2022 

Forslag: 

 Vi i Enduro utvalget påtar oss ansvaret for å arrangere Tiurleiken-22.  Det blir i hht 
budsjettplaner: 



 

 

Begrunnelse: 

Videreføre tradisjonen Tiurleiken. 

[Sted og dato]  

____Atle Rørvik___________ 

[signatur] 

[Navn på forslagsstiller]                 Styrets innstilling til forslaget: Styret er positiv til forslaget. 



 

 

Froland Motocrossklubb – Årsmøte 2021  

Valgkomitéens innstilling til styresammensetning 2022 

 

  

Sittende styre: 2021 

  

Styrets leder: Edgar Oland, på valg. 

Nestleder: Kim S Johnsen, på valg 

Kasserer: Tina H Tvedt, på valg 

Sekretær: Ole J Lunderød, på valg 

Styremedlem: Atle Rørvik, går ut 

Styremedlem: Anders Høgseth. Barneansvarlig. På valg 

Styremedlem: Thomas S Johansen, går ut 

Styremedlem: Ole Bjørn Lindland, på valg 

Vara: Ole J Forsberg. på valg 

 

 

  

Valgkomiteens innstillig for 2022: 

 

  

Styrets leder: Tina H Tvedt 

Nestleder: Ole J Lunderød 

Kasserer: Ole Bjørn Lindland 

Sekretær: Lene Merethe Knutsvik 

Styremedlem: Edgar Oland 

Barneansvarlig: Anders Høgseth. 

Styremedlem: Julian Halvorsen 

Styremedlem: Kim S Johnsen 

Vara: Ole Jacob Forsberg. 

  

Valgkomiteen har bestått av: 

Formann: Bård-Arne Andersen 

Komitemedlem: Jan Rune Sjuls 

Komitemedlem: Richard Mogen 

Vara: Jim Reinhardtsen. 

  

Valgkomiteen har forespurt de som er innstilt om de ønsker disse vervene, noe de gjør.  

 

 

Styrets innstilling for Valgkomite 2022: 

 

Komite Leder: Ole Johnny Myhre. 

Komite Medlem: Anette Abusland. 

Komite Vara: Thomas Steiro. 

 



 

 

 

Styrets innstilling for Kontrollkomite 2022: 

 

Komite Leder: Bjørn Lien 

Komite Medlem: Kjetil Heia 

Vara: 

 

 

• Det foreslåes at styret har fullmakt til å utnevne delegater til Ting og Konferanser. 

 

 

 

 

 


