
 

 

Referat Årsmøte 19.02.22 
 
1. Åpning ved Karina Nonslid 
 
2. Godkjenning av stemmeberettigede 
 
Antall stemmeberettigede: 23 
 
3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 
Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å skrive under møtereferat. 
Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjent. 
 
Ordstyrer: Sigurd Andrè Maraas 
Referent: Elise Teistedal Amundsen 
Medlemmer til å skrive under møtereferat: 
Geir Utåker og Michael Jensen 
 
4. Årsmelding 
Årsmelding er godkjent der gjennomgang av årsmelding fra hovedstyre, de andre blir gjennomlest 
selv. 
 
5. Regnskap 
Har gjennomgått de største postene og godkjent regnskapet. 
 

Hovedstyret: 
Post: 
2121 - Rekvisita: Er blitt brukt mindre enn budsjettert pga. covid - 19 restriksjoner. 
2711 - Utmerkelser/gaver v/bryllup ol: Det har blitt brukt mer til utmerkelser enn budsjettert. 
3315 - Innkjøp. Varer (bil) og 3715 - Inntekter av eget salg (bil): Det er vanskelig å dele likt på 
gruppene. Derfor har vi valgt å flytte alt på hovedstyret. 
4101 - Sponsorinntekter: Haugesunds sparebank har sponset med 50 000 kr, hovedsaklig på bil. 
4111 - Andre tiltak: Innskuddet viser til utleige og provisjon på reklameskilt som er solgt. 
5044 - Strømutgifter: Det har vært høye strømutgifter det siste året. Bil betaler 200 kr på løp. Her 
er det vanskelig å skille hva som er hva i det som kommer inn, og en ønsker å få på plass ulike 
vipps-kontoer slik at vi bedre får øremerket innbetalingene. 
5104 - Publikumsområde/bygninger: Maling av bygg. 
 
Baneleige: Gruppene må betale 30 % av inntektene sine i baneleige. Dette gjelder både bil og MX. 
 
Totalt er det et overskudd på 173 042, 08 kr. 
 
 

Bil: 
3015 - Div. Stevneutgifter: Påmelding, startnummer og budkonvolutter. 
3025 - Politi, lege, ambulanse: Ambulanse 9000 kr. pr. dag 
3825 - Startkontingent (bil): Her har det et mindre innskudd enn budsjettert pga. covid - 19, og løp 
som har blitt omgjort til klubbløp. 
3885 - Diverse, overskudd bud, startnummer: Har hatt et bra overskudd på bud. 
4095 - Junioraktiviteter: Det har vært lite aktivitet hos jr. i 2021. Det er kjøpt 2 biler. 
4115 - Andre tiltak: Har fått et stort beløp i covid - støtte pga. arrangement med begrensninger. I 
tillegg kommer momskompensasjon og grasrotandel. 
5114 - BC - / RC - bane, vedlikehold: Pengene er brukt på vedlikehold av bane, hovedsaklig 
bilcrossbakken og montering av rekkverk. 
7945 - Kommunale tilskudd: Dette er delt mellom bil og mx i prosent etter medlemsantall. 



 

 

 
Totalt er det et overskudd på 385 035, 47 kr. 
 

MX: 
3046 - Approbasjon, billettavg. (mc): Medlemsavgift for MX og regionskontigent. 
3846 - Sponsorinntekter: Har fått inn et sponsorbeløp på 105 000 kr.  
4116 - Andre tiltak: Innskuddet består i hovedsak av NIF - midler, momskompensasjon og 
grasrotandel. 
4216 - Innkjøp og oppbygging: Det siste avdraget på de siste syklene som ble kjøpt, med 19 980 
kr. På innkjøp av sykler og 15 478 kr. i utstyrsmidler. 
5124 - Motorcrossbane, vedlikehold: Det er kjøpt grus og gjerdestolper. 
8406 - Treningsavgift, motorcross: Her er sommercampen og treningsavgiften kommet på samme 
post. Dette håper vi å få på ulike vipps - kontoer til neste år, slik at vi lettere får øremerket 
innbetalingene. 
 
Totalt er det et overskudd på 86 311, 55 kr 
 
 
For klubben har vi totalt et overskudd på 644 389, 10 kr. 
 
Henviser til noter til regnskapet: 
 
- Investeringer blir ført i 2022, da det enda ikke er utført. 
 
- «Beholdning pr. 31.12.21» om vi her muligens ønsker å betale ned på lånet. 
 
6. Uttale fra kontrollkomiteen 
Gjennomgang av rapport fra kontrollutvalget. Kommentar knyttet til budsjett og regnskap er tatt i 
etterretning.  
 
7. Innkomne forslag 
 
Ingen innkomne forslag 
 
8. Fastsettelse av medlemskontigent og andre avgifter 
 
Fastsettelse av medlemskontigent er delegert til hovedstyret. 
 
9. Budsjett 
Gjennomgang av hovedstyret sitt forslag til budsjett.  
 
Hovedstyre: 
5034 - Leige av grunn til banen: Vi glemte betaling i fjor, så dette kommer i tillegg til årets leige. 
 
Bil: 
4115 - Andre tiltak: Budsjettert med 75 000 kr. Der momskompensasjonen kommer på  30 000 kr 
og grasrotandelen på 45 000 kr. 
 
MX: 
4116 - Andre tiltak: 65 000 kr. til Grasrotandel, momskompensasjon og lam - midler. 
 
Kommentarer til budsjettet: 
 



 

 

- MX sin treningshelg er ikke lagt inn i budsjettet. Under treningshelg må det handles inn til kiosk 
 og selges mat. Spørsmålet er om dette skal gjøres og legges i eget budsjett eller om det 
skal bli lagt inn på hovedstyret? 
 
- En generell utfordring er at det er lange ventetider hos entreprenørene for å få gjort det som 

skal gjøres av vedlikehold på banen. Bør da overskuddet bli brukt til å leige eller kjøpe 
utstyr/maskiner som trengs for vedlikehold av banen, slik at vedlikeholdet kan bli gjort innen 
rimelighetens tid? Bedre maskineri tilgjengelig vil gjøre det lettere for oss å raskere gjennomføre 
vedlikehold av baner. Dette er en diskusjon som har vært oppe flere ganger. 

 Kommentar: Alle gruppene har fått et budsjett å forholde seg til. Om de velger å bruke 
dette til leige en maskin, er det opp til gruppa. Det kan likevel være lurt å jobbe sammen om dette 
på tvers av gruppene. 
 
- Investeringer: 
5304 - Publikumsområde/bygninger: Spørsmål om hvilke oppgraderinger som skal bli gjort i kiosk. 
Her blir det en oppjustering fra 100 000 kr. til 125 000 kr. i budsjettet. 
 
- Vedlikehold: 
Banen må være klar til landsfinale 2023, og det kan derfor være lurt å allerede nå begynne å tenke 
på å fikse opp bane og depot. Derfor lages det en post på 150 000 kr som en begynnelse på 
dette.  Det foreslås også at det vil bli laget et eget budsjett for landsfinalen. 
 
Budsjettet er godkjent. 
 
10. Valg 
Et ønske til neste år er at det står «på valg» eller «ikke på valg» bak navnene, slik at det er lettere å 
lese. 
 
Hovedstyre: 
Leder:    Karina Nonslid - 1 år 
Nestleder:   Tore Flydal - 2 år 
Sekretær:   Elise Teistedal Amundsen - 2 år 
Leder, bil:   Katrine Tveit - Runge - 1 år 
Leder, anlegg:  Michael Jensen - 1 år 
Styremedlem:   Ørjan Strand Eikeland - 1 år 
Styremedlem MX:  Ingrid Haugen - 2 år 
Varamedlem:   Geir Utåker - 2 år 
 
Regnskap: Svein Erik Østbø - 1 år 
 
Bilgruppa: 
Leder:    Katrine Tveit - Runge- 1 år 
   Amalie Rønnevik - 2 år 
   Bjørn Magne Moland - 1 år 
   Sindre Vikedal - 2 år 
 
Anleggskomiteen: 
Leder:   Michael Jensen - 1 år 
   Kjartan Heggen (MX) - 1 år 
   Ole Lønning - 2 år 
   ? - 2 år 
 
MX-gruppa: 
Leder:   Nils Reimers - 1 år 
   Kjartan Heggen - 2 år 



 

 

   Kjetil Nilsen - 1 år 
   Ingrid Haugen - 2 år 
 
Kontrollkomite: 
   Ole Sigve Leifsen - 1 år 
   Steinar Høyvik - 2 år 
   Laila Strøm - Stange - 1 år 
 
Valgkomite: 
   Trude Enge - 1 år 
   Kjetil Nilsen - 1 år 
   Nils Reimers - 2 år 
 
11. Avslutning kl. 13.00 
 
 
Referent 
 
Elise Teistedal Amundsen 
 
 
Referat godkjent av 
 
Michael Jensen      Geir Utåker 
 
 
_______________________________________   ___________________________________ 


