
Referat styremøte «Egon» 

Sted: Egon 

Dato: 13.01.2023 

Klokkeslett: 19.03 – 20.00 

Til stede: Tina, Kim, Ole B., Julian, Ole J.F. og Ole J. F. 

Saksliste: 

Fast post Godkjenninger 

 Innkalling og saksliste: OK 
 
Referat fra forrige styremøte:OK  
 

Fast post Innkomne post/henvendelser 

 Diverse kurs via nmf. 
• Edgard Oland ønsker å ta trener 1 utdanning. Forespurt noe støtte til 

overnatting: (Oland er inhabil i saken).  Kostnader kurs og hotell ca. 
6.500, 
 

•  -Styret er positiv til kurs og utdanning som gagner klubben. Nedtegnes i 
klubbhåndboka. Krav til støtte for klubbmedlemmer er oppnådd 
kompetanse/ bestått kurs. Det samme har Jørn Jacobsen fått beskjed om 
(maskinførerbevis). 

 
Forespørsel om å leie Froland Mx i september av Dennis Todler: OK 

Fast post Status tidligere saker 

 • Raskt referat fra MSK: Kim orienterer. Bra konferanse. Ikke 
tilfredsstillende arbeid fra valgkomiteen. Kim fortsetter i Arbeidsutvalget 
MX. Jim og Kenneth mottok prisen for Årets breddearrangør 2021: Norsk 
Enduro Super Serie 

 
 
Terasse- satt på vent til over nyttår pga vær og vind: Overføres til 2023 
 

Fast post Økonomi 
Resultat 2022: Overskudd. Budsjettert med underskudd. Ikke lett å differensiere 
inntekter fra Tiurleik og MX klubbløp pga iSonen. Dette blir løst med eget system 
i NESS. 
Påbegynt budsjett- PA til blant annet : Klokke, Borehull?, Trener /kurs/utdanning. 
Øke diesel utgifter. Utbedre  barnebane- overføre post fra 2022, samme gjelder 
terasse. 

 

 
Sak 1/22 

 
Tiurleiken 2023 



. 

 

 

Referat møte: Ole J. L orienterer meget raskt. Referat ligger på FB klubbsiden. 
Søknad sendt kommunen. Det er foreslått en kontrakt mellom grunneier og 
klubben før fremtidige arrangement. Dette er pga lovmessige og 
erstatningsmessige forhold.  
 

  

Sak 2/22 Nytt forbund : Ole J. L. stiller spørsmål til åpen time NMF om nytt forbund og 
deltar på dette mandag 16. januar. Gir referat. 

  

Sak 3/22 Leder Valgkomite og leder  kontrollkomitee invitert til middag kl 20:00 

Sak 4/22 Årsmøtepapirer 

Eventuelt  

 Nytt møte: Mandag 30. januar 23 klokken 18:00 Agder Storbilskole 
 
Referenten må få skyte inn at dette var et effektivt styremøte. Å ha 
tidsbegrensning er tydeligvis positivt, og referenten vil gjerne forslå tilsvarende 
begrensning for neste styremøte.   
 


