
Referat styremøte 27.01.22 Froland MX

Til stede: Edgar, Kim, Tina, O.J. Forsberg, O.J. Lunderød, Anders Høgseth, Ole B. Lindland, Thomas 
Steiro.

Fra Valgkomiteen: Jan Rune Sjuls og Jim Reinhardtsen, Bård Arne syk.

Grunneier Nils Morgan Blankenberg 

Ordstyrer: Tina Tvedt

Referent: Ole J. Lunderød

Innkommende saker:

1. Kenneth Bang: Trenger Fmx i ryggen under treningssamling på Flatland. Edgar undersøker om 
klubbens forsikring på annen eiendom. Styret stiller seg positive til Kenneth Bang, om alt er  på stell 
med forsikring.

2. Oppsigelse  av nåværende grunnavtale. Ny grunnavtale må avtales med grunneier innen årsmøte 
2023. Styret tar dette videre.

3. Egen post v/Ole B Lindland: Forespørsel om leie av sykkel m/utstyr (eks CRF 110) – Arendal 
kommune – fritidskortet pluss.  Styret er for dette.  Lindland tar dette videre med kommunen , 
avtaler o.l

4. Sikting av sand er ferdig. Faktura på ca 25.000, - + mva fra Sam Eyde. Ikke mottatt p.d.d

5. Økonomi v/Tina: negativt resultat blir ca 45.000, - men budsjettert med ca dobbelt så mye.  Det er 
en feil i regnskap fra 2020, hvor det er dratt ut en mva ved en feil. Dette er rettet opp i regnskap for 
2021, og får derfor ca -25 000 mer enn reelt for 2021. Godt med kapital på bok p.d.d
Utgifter hjullaster føres på 2022 budsjettet. Stemning er høy for å bruke maskinkonto til harv m.m. 
Evt lån til fornyelse av maskin(er). 

Forslag til budsjett:

 Forslag til egen post dedikert til barn/ungdom. Ukjent sum p.d.d. Høgseth og Edgar ser på ca 
kostnader i forhold til Team Froland MX og barn/ungdom. 

 Utvikling av ny barnebane budsjettpost 100.000, - 
Elektro (flagglys, klubbhus, stolper m.m.) 50.000, -
Headset intercom ? Edgar vet om en god deal?
Vedlikehold annet: Øker opp til 10.000,- til bark, jord m.m til forgrønning av område.
Vedkliehold bygninger: Betong 20.000,- til trapp opp til klubbhus. 
Post til leie av skaphenger til utlån medlemmer ved reise på løp og samlinger? Forsberg kan 
leie ut.
Vedlikehold bygninger: Tak over kiosk , ukjent sum. Anders ser på dette.
Søke om støtte til to nye barnesykler etter hvert.

 Forespørsel om leie av sykkel m/utstyr (eks CRF 110) – Arendal kommune – fritidskortet 
pluss.  Styret er for dette. Ole B har budsjett på dette.



6. Tina orienterer om endringer i klubbhåndbok. Vedtatt av styret.

7. Anders orienterer om Team Froland MX. 

8.  Valgkomiteen  orienterer  om  forslag:  Tina  (formann),  Ole  J.  nestleder,  Ole  B.  kasserer,
Styremedlemmer Kim S, Anders H., Lene Knutsvik, Edgar Oland, Ole J. Forsberg (vara)

9.  Årsmøte  8.  mars,  Edgar  kaller  inn  via  klubbadmin.  +  hjemmeside/  facebook.  
       Styremøte : Onsdag 2. 

10.  Enduro:  Det er ønskelig  at  iflg  grunneier at  en egen endurogruppe lager  en egen avtale om
grunnleie. Ole B orienterer om at en evt reguleringsplan kan fort ta noen år. Og at det koster.   
Det er nødvendig med en ryddig avtale mellom klubben og et enduroutvalg før videre arbeid. 
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