
Dagsorden Froland MX                                                                 

Sted: Storbilskole 
Tid:mandag 16.mai 2022
Styremøte nr: 4/2022

Dersom noen av styremedlemmene anser seg inhabil i en sak, bes dette meddelt 
styreleder så raskt som mulig.  
SAKER:

Nr: Sak: Ansvarlig:
Fast
post

Godkjenning av dagsorden OK

Fast
post

Status tidligere saker
Mindre omregulering. Status:
Kommunen ikke tid til å se på det. Men denne går rett 
inn til høring uten sett fra kommunen. 3 uker til vi har 
svar på dette.
Kommunestyret stiller seg positive til idrettsanlegg 
iforhold til enduro. Denne blir sett på av kommunen 
før den blir sendt ut til høring. 
. Estimert svar i løpet av høsten. Går den inn i 
kommuneplan er det enklere å regulere.
Møte juni eller september

Innkjøp av 2 seil med Froland MX logo/ klubbtøy
Lene M. sjekker opp pris og vi tar en avgjørelse på  
facebook

Løp i samarbeid med Kristiansand MX, ble utsatt på 
våren og tas i september

Dugnad:
Her gjenstår  startgrind. Vanningsannlegg. Strøm til 
tellebu. Dette må i orden før besøk av Allstar.
Gamle klubbhus. Ha med hengere med spons av 
billett. Vaiere til stolper.

Søknad:
SR bank ca 17 500 + 6000 fra Arendal kommune
Allerede kjøpt inn sykkel for dissepengene.
Arendal kommune 15 000
Støtte i forhold til endurodamer: 15 000

Fast
post

Orienteringssakers

Søknader  Tiurleiken, og enduro Jomås: I boks
Moms, lotteritilsynet og  samordnet rapportering er 
sendt inn
Arrangør konferansen ingen deltakere

Fast Innkommet post/henvendelser



post

Fast
post

Økonomi
god økonomi. Lite utgifter 309 medlemmer p.d.d

Kasserer

1/
22

Støy Leder

2
/22

Allstar
De kommer å forventer dekket bord. Kontigent til 
Froland. Flaggvakter, Røde Kors, tidtaker. ( ordnet, 
Asbjørn Slettholt) Kiosk. Edgar prepping.. Hvem lager
arrangement? Strøm?

Ole J L, Kim

3/
22

Barnas dag
Få påmeldte, avlyser om det ikke kommer flere. 
Kiosk Susanne, 

Leder

4/
22

Enduro
Dugnad forrige helg. 28.mai. Klubbtreningsøkt. 
Mx banen åpen denne dagen.  Andre datoer under 
utarbeidsarbeidelse

Julian

5/
22

Eventuelt
Team: fått innsponsorer. Trøyer er straks under 
bestilling. 
Klocalcium 1000 kg , 2250 kr, vor bruk vei


