
 Årsmøte NMK Hønefoss 17.03.22 
 
 
Tilstede: 25 stk 
 
*Innkalling og saksliste er godkjent. 
*Valg av ordstyrer er godkjent. 
*Tommy Kristiansen og Ronny Andre Slettebakken skriver under møteprotokoll. 
 
Ift regnskap er det skjedd en overføringsfeil som dukker opp i Visma, men inn og ut av 
penger er det ikke noe galt med. 
 
-Det blir ett ekstraordinært årsmøte om de som skal se gjennom regnskapet ikke får det til 
og gå opp, og regnskapet vil alle medlemmer få på mail.  
 
De to store utgiftene som har vært på hastighet har vært autovern og vannvogn. 
 
Regnskap er foreløpig godkjent. 
 
Årsberetting gåes igjennom av Thomas, om hvem styret består av, arrangementer ila året, 
dugnader ift banen, hva vi har investert i. Litt forklaring om saken med kommunen i 
henhold til Eriksplassen og reguleringsplan. 
Offroad presenterer sine styremedlemmer og litt smått om NEZ løpet. 
 
Årsberetting av hastighet gåes igjennom av Siv M. Det prates om arbeidet, aktivitet, 
klubbmestere og planlegging. Det har vært utfordrende pga Covid. 
 
Årsberetting er godkjent. 
 
Innkommende forslag: 
Stipend / tilskudd til internasjonalt satsing for unge.  Retningslinjer leses opp. 
Avstemning – For: 17. Godkjent. 
 
Forslag 2: Kun helårsmedlemmer i NMK Hønefoss kan delta på klubbløpet. Førere som 
ikke er medlem, vil bilene kunne gå på bud (åpent klubbløp).. 
Litt diskusjon rundt dette. Det skal stå på lisensen at de kjører for NMK Hønefoss og ikke 
ha kjørt klubbløp tidligere på året for å kunne kjøre klubbløp for NMK Hønefoss. Ikke bud 
på klubbløpet. 
Godkjent (20 stk for) 
 
Forslag 3: Nye styret skal se på klubbens statutter (retningslinjer) og legge dette fram på 
årsmøte 2023. De gamle statuttene er blitt borte. 
Det skal stå ift lovnormen, stipend, vannvogn, etc. Viktig at det oppdateres årlig. 
Forslaget er godkjent, enstemmig. 
 
Forslag 4: 
Styret ønsker å benytte regnskapsfører på sluttføring av regnskapet hvert år. 
Dette for at det skal være orden i regnskap og at det skal bli riktig med kvitteringer. 
Dette skal også være ift moms, slik at vi kan få igjen dette.  



Forslaget er godkjent. Enstemmig. 
 
Pris på medlemskontigent for 2023: 
Forslaget er å holde den uendret fra dags dato. 
Senior: 600 
Junior: 400 
 
Forslag fra NMK Sentralt: 
Senior:650 
Junior: 450 
 
NMK sentralt har valgt å gå ned 50kr til seg selv av medlemskontigentet som går til 
klubben istedenfor seg selv. 
 
Godkjenning av uendring er enstemmig ja. 
 
Valg: 
 
Leder, Sekretær og Styremedlem x2 er på gjenvalg. 
 
Forslag:  
 
Leder – Thomas fortsetter ett år til. 
Sekretær – Silje fortsetter 2 år til. 
Styremedlem – Siv fortsetter 1 år til 
Styremedlem – Preben fortsetter 1 år til. 
 
Dette klappes inn og Styret vil da i 2022 være uendret. 
 
 
Gjenvalg: x revisor, 1 vara revisor. 
 
Revisor: Knut Øverby fortsetter ett år til.  
Revisor: Richard er ny revisor. 
Vararevisor: Kristian Farmen fortsetter ett år til. 
 
Disse klappes inn. 
 
Valg komite: 
Trenger 3 stk. 
Kristine Grythe forsetter ett år til.  
Marius Øverby og Robert Kasa er nye i valgkomiteen. 
 
Årsmøtet avsluttes.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Medlemsmøte  
 
Tyveri på Eriksplassen. Styret gjennomgår hendelsen for tyveriet. 
Egenandel er på 15.000 i forsikring pr bygg. 
Overvåkningskamera er under vurdering. Få opp nett oppå plassen der. 
Vi oppfordrer medlemmene til å følge med på finn.no mtp peltorene og walkie talkie. 
Alle låser blir nå byttet, og det blir mindre nøkler i omløp. 
 
Torsdag 28.april blir det planleggingsmøte til Offroadløpet samt gjennomgå fjorårets løp. 
 


