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ÅRSMØTE 

2. mars 2016 

Kl. 18.00 

Scandic Hotell Elgstua 
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ÅRSMØTE 2015 

 

Dagsorden 

1. Åpning 

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

3. Valg av møtedirigent og møtesekretær 

4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen 

5. Behandle årsmeldinger 

6. Behandle godkjent regnskap for 2015 

7. Behandle innkommende forslag 

8. Godkjenning av Lovnorm for idrettslag 

9.  Fastsettelse av kontingent for 2017 

10.  Vedta budsjett for 2016 

11.  Godkjenne Handlingsplaner 

12.  Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

13.  Valg i henhold til NMKs lover  

14.  Delegater til Ting og møter i de organisasjoner klubben har tilknytning til 

15.  Avslutning 
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Styrets sammensetning i 2015: 

Leder:    Therese Bruer Larsen 

Nestleder:   Stig Rune Skjærmoen 

Kasserer:   Heidi Ulvberget 

Styremedlem:   Jan Vidar Kvernvolden 

Styremedlem:  Tor Steinar Aamodt 

Styremedlem:   Agnar Jordet 

Ungdomsrep.:  Mia Erlandsen 

 

I tillegg har Morten Fossum deltatt på styremøter for Rally og Morten Vig for Gokart.  

 

Kontrollkomiteen: 

Revisor:   Øystein Korsbakken 

Personlig vara:  Hein Østgård 

Revisor:   Jan Lillegrend 

Personlig vara:  Kenneth Lømo 

 

Grupper 2015 

Motocrossgruppa: Agnar Jordet, Øystein Korsbakken, Rune Martin Berntsen, Jørgen 

Stensløkken, Kenneth Lømo og Terje Bekkelund 

 

Gokart/minimotogruppa: Tor Steinar Aamodt, Ken Lund, Morten Vig, Jim Tony 

Spangen 

 

Bilcrossgruppa: Jan Vidar Kvernvolden, Jan Lillegrend, Tore Bronken, Jørgen 

Martinsen, Steffen Lysaker, Stål Erik Rivenes, Arnt Oddvin Wasa.  
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Representasjon i tilsluttede organer: 

 
Norges Bilsportforbund (NBF): Therese Bruer Larsen (Bilcrosseksjonen) 

 

Norsk Motor Klubb (NMK): Hein Østgård (Formel K Komiteen)  

      Jørn Rismyhr Grinden (Hastighetskomiteen)  

 

Norges Motorsportforbund Region Innlandet: Lars Bekk (Innlandskontakt) 

     

 

Delegater konferanser/kurs: 

 
NMK Sportsmøte: Therese B. Larsen, Stig Rune Skjærmoen, Heidi Ulvberget 

 

NMFs Motorsportkonferanse: Lars Bekk  
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Styrets beretning for NMK Elverum 2015 

For periode 01.01.15- 31.12.15 

 

Styret har gjennom året avholdt månedlige styremøter. I perioden før årsmøtet har det 

blitt hyppigere møtevirksomhet. Styremøtene har vært i klubbhuset på Starmoen så 

lenge været og kulden har tillatt det, ellers har styremøtene vært avholdt på Elgstua. 

Styresammensetningen har etter vår vurdering vært god, alle har bidratt med gode 

forslag og argumenter.  

 

Styret har avholdt 2 medlemsmøter, ett før sesongen og ett etter. Oppmøtet av 

medlemmene har vært varierende og vi ønsker at flere kommer på møtene slik at vi 

kan nå ut til flest mulig.  

 

Vi har gjennom hele året jobbet med å skaffe oss oversikt over alle avtaler som 

klubben innehar. Vi har også nøstet opp i de avtalene som ikke har vært gjennomført 

fra klubbens side.  

Blant annet har vi gjenopptatt samarbeidet med Elverum Kommune i forhold til ny 

Enduroløype og Åpen dag.  

 

Vi har gått inn i ett samarbeid med alle de andre aktørene på Starmoen og dannet 

Starmoen Fritidspark. Dette har det også vært gjort forsøk på tidligere, men det faller 

i grus da ingen holder tak i samarbeidet over tid. Jevnlig har gruppa hatt møter og 

sammen arrangerte vi Åpen Dag, søndag under Elverumsdagene. Alle aktørene var 

strålende fornøyd med opplegget og oppmøte av publikum. For NMK Elverum sin 

del var dagen en stor suksess med mange besøkende som ga oss mange nye 

medlemmer. Vi har planer om en slik dag også i 2016, dato er ikke fastsatt enda.  

  

Styret har gjennom hele året hatt løpende dialog med Joker Event i forbindelse med 

utleie av Gokartbanen. Det ble skrevet et gjeldsbrev på beløp som ikke har vært betalt 

inn tidligere og gjelden ble oppgjort etter avtale. Dette betyr at Joker Event er helt 

ajour med sin betaling til oss. Avtalen med Joker Event har ikke vært gjort noe med 
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siden den ble opprettet i 2005 og styret har derfor tatt tak i dette også og har dialog 

om økt leie og om hvordan vi vil at driften skal foregå. Avtalen fortsetter derfor også 

i 2016 med nye betingelser.  

 

Det ble i begynnelsen av året brukt mye tid på å sette seg grundig inn i regnskapet og 

hvordan dette har vært ført tidligere. Det ble flere møter med ny regnskapsfører og 

dette har resultert i at regnskapet løper elektronisk og med svært få møter i 2. halvår 

av 2015. Kasserer har etter vår mening hatt god kontroll på regnskapet i samarbeid 

med leder og grenledere. Dette resulterte i at det ikke var mye feilføringer og mye å 

gå igjennom før regnskapet ble godkjent. Regnskapet er før av Espen Sørby, Visma 

Services avd. Elverum.  

Styret har også jobbet med å inndrive kontanter etter løpsoppgjøret for NMKs 

Sommercup i Gokart. I tillegg stanset innbetalinger av treningsavgifter for gokart i 

juni 2015. Dette har vært en stor oppgave for styret som vi ikke har lykkes å komme i 

mål med. Det har også blitt avdekket at antall startende i NMKs Sommercup ikke 

stemmer overens med startkontigenter som er innrapportert i løpsoppgjøret. Styret har 

derfor opprettet en sak hos politiet i Elverum på dette. Saken følges opp etter 

årsmøtet.  

Vi satte av penger i budsjettet til å utbedre strømanlegget på Starmoen, dette er utført 

og vil gi reduserte kostnader på strømutgifter i fremtiden. Takk til alle som utførte 

dugnad i denne forbindelse.  

I 2013 ble det avholdt ett ekstraordinært årsmøte grunnet innkjøp av traktor. Dette ble 

godkjent med inntil kr. 100.000,-. Kjøpet har ikke vært gjennomført tidligere år, men 

utført i 2015. En gruppe har jobbet med å skaffe et godt alternativ til en god pris. 

Totalt har traktoren med utstyr og service kostet kr. 98.00,-.   

 

Landsfinalen som skal arrangeres i august 2016 har vært ett stort fokus for klubben 

og styret har vært delaktig i komitearbeidet. Vi ser frem mot ett godt arrangement 

som inkluderer alle grener i klubben vår. 

I tillegg til styrets arbeid har det vært mye god aktivitet på våre baner og av våre 

aktive utøvere.  Vi har blant annet fått disse flotte premievinnerne:  

Formel K  

Cadetti:  1. plass NMK Mesterskap Tobias Grandum Spangen 

Mini:   1. plass NMK Mesterskap Jonas Grandum Spangen 

Sammelagt  3. plass NMK Mesterskap Tobias Grandum Spangen 

Mini   1. plass NorgesCup  Petter Bjørnstad 
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Rally 

Kartleser junior:  1. plass NMK Mesterskap Daniel Wolden 

 

Det gode motorsportsåret ble feiret med en årsfest i januar 2016 med 45 stykker. En 

morsom og sosial fest som styret skal ta opp igjen neste år.  

 

Styret vil også benytte anledningen til å takke alle de frivillige som legger ned mye 

arbeid for klubben vår, uten dere hadde vi ikke hatt de gode resultatene vi har.  

 

Vi ser frem mot ett nytt og godt motorsportsår i NMK Elverum! 

 

  

 

For NMK Elverums styre  

Elverum 23/2-16 

 

 
Therese Bruer Larsen 

Leder 

 

      
Stig Rune Skjærmoen      Heidi Ulvberget 

Nestleder            Kasserer 

 

 

 

                             
Jan Vidar Kvernvolden       Agnar Jordet 

    Grenleder Bilcoss               Grenleder MX 

 
 

 
     Mia Erlandsen 

Ungdomsrepresentant 
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Årsberetning for Motocross/Endurogruppa NMK Elverum 

For periode 01.01.15-31.12.15 

 

Det har vært godt oppmøte på crossbanen igjennom hele sesongen. Det har vært 

åpent for trening 2-4 dager i uken avhengig av vær og føreforhold.  

Vi har hatt god rekruttering til miljøet blant de yngste i år etter ”åpen dag” 

arrangementet i år. 

Vi har også fått arrangert både aktivitetslederkurs og lisenskurs i 2015. 

Vi har ikke fått arrangert noen løp i 2015, men vi har tilbud om å arrangere 2 løp i 

2016, noe grenleder synes vi burde få til. Løpene det er forespurt om er 

1. Regionsløp i august (ett av totalt 4 i regionscup). 

2. All Star (Oldstar + breddeløp/ åpent løp) september/ oktober(et av en cup på 6-

8 løp). 

Banen er i 2015 blitt leid ut ved 3 anledninger til NTG og Bjerkeli MX trening. 

Vanningsanlegget og banen har fått litt oppmerksomhet i år, og for 2016 bør vi få 

montert resterende spredere og fylt opp noen kubikk med sand i de laveste partiene 

på banen for å unngå oversvømmelse ved regn. 

Mange av klubbens medlemmer har trådd til med vanning, treningsvakter, 

preparering, dugnad på bilcross, åpen dag, møtt opp på treninger og bidratt med å 

lage spor i sanden. Vi ønsker å takke dere alle sammen for innsatsen. 

 

For MXgruppa 

Agnar Jordet 
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Årsberetning for Bilcrossgruppa NMK Elverum 

For periode 01.01.15-31.12.15 

 

Styret i bilcrossgruppa har i perioden bestått av: 

Grenleder   Jan Vidar Kvernvolden 

Nestleder   Stål Erik Rivernes 

Styremedlem  Jan Lillegrend 

Styremedlem  Tore Ivar Bronken 

Styremedlem  Jørgen Martinsen 

Styremedlem  Steffen Lysaker 

Styremedlem  Oddvin Wasa 

 

I 2015 ble det arrangert 3 bilcrossløp. Vårløpet i mai ble hele styrets debut på og 

arrangere et bilcrossløp men vi fikk mange positive tilbakemeldinger etter løpet. 

Elverumsfestivalen ble også en suksess selv om løpet var flyttet en uke frem i tid og 

ikke under jakt og fiskedagene som normalt.  

Vi arrangerte også et løp på høsten hvor tanken var at det var en mulighet til å teste 

bana en ekstra gang før LF. 

 

Klubbmesterskapet ble benyttet som tellende i de to første løpene vi arrangerte. 

Klubbmestere ble: 

 

Senior:   Dennis Mørkhagen 

Damer:   Elisabeth Storsveen 

Junior:   Kristian Eilertsen 

 

Bilcrossgruppa har hatt 7 møter og innkalt til flere Dugnader i 2015. Noe av det vi 

har jobbet med på dugnader og frivillig innsats utover dugnader: 

Gjerde rundt bana 

Maling av speakertårn, wc og kiosk 

Flyttet seierspall mot startplata og lagd trapp opp. 

Pusset opp kiosk innvendig 

Strøminntak 

Påbegynt grill bod 

Banearbeid, tatt ned høyder, bredde bana etc 
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Ryddet kratt/kvist rundt bana 

 

Vi ønsker også å takke alle våre funksjonærer for den jobben som er gjort, så tusen 

takk for innsatsen. 

Vil også takke våre sponsorer og støttespillere for all hjelp og bidrag som er gitt 

gjennom sesongen. 

 

Vi ønsker alle en god sesong i 2016 og håper vi ses på LF enten som deltaker eller 

funksjonær. 

 

 

For Bilcrossgruppa  

 

Jan Vidar Kvernvolden 
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Årsberetning for Gokart/Minimotogruppa NMK Elverum 

For periode 01.01.15-31.12.15 

 

 

Gokart/minimoto gruppa gikk til innkjøp av ny utlånskart for de som vill komme å 

prøvekjøre og se om gokart er noe for de, til 2015 sesongen. Dette har vært en 

suksess, med mange som har vært å prøvekjørt og flere av disse har kjøpt eget utstyr 

seinere. 

 

Det har derfor vært veldig bra med førere på treninger i 2015, og det har vært 

treninger 2 ganger i uken for gokart og 1 gang i uken for minimoto. 

I minimoto har det vært svært lite aktivitet i 2015. 

 

Vi har arrangert 3 løp i sesongen, 1 Norgescup løp og 2 Sommercup løp. Vi hadde en 

del utfordringer med tanke på mannskap og at de fleste er helt nye som nå er i 

klubben.  

 

Vi har hatt noen utforinger med treningsavgifter, nøkler, treningskoffert som har vært 

på ”avveie”, dette blir tatt tak i foran 2016 sesongen og vi får blant annet 

betalingsterminal, som vi ba om før 2015, men ble avvist av styret. 

Vi hadde ett innbrudd i 2015, der de brøt seg inn hos Motocross og hos Gokart, vi ble 

blant annet frastjålet en kompressor m/tilbehør. 

 

Det har blitt ett veldig fint miljø på Starmoen i gokart/minimoto gjengen, og det har 

vært arrangert flere dugnader der folk har møtt opp. 

Kiosken har bidratt til en veldig fin inntekt på løpene våre, og vi takker spesielt til de 

som har hjulpet til med dette. 

 

Leder i gruppa, Tor Steinar Aamodt har pga økt arbeid og flere utenlandsturer gått av 

som leder i gruppa og Morten Vig har overtatt. 

 

Vi takker alle for en fin 2015 sesong og ses igjen i 2016. 

 

For Gokartgruppa  

Tor Steinar Aamodt 
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Årsberetning for Rallygruppa NMK Elverum 

For periode 01.01.15-31.12.15 

 

Vi har fra mai kjørt treninger i Rongstad marka (tidligere kalt Årstadveien) Det har 

blitt mange treninger for de forskjellige rally teamene. 

Vi har rustet opp igjen veien slik at vi har fått en perfekt vei for testing. Veien ble 

åpnet av Frank Tore Larsen med sin Ford Fiesta R5.  

 

Det har til sammen blitt kjørt på 500 tonn bærelag/veigrus som tilsvarer ca. 38 

lastebil lass. Sammen med grusing har vi kjøpt oss en 8000 liters vanntank som blir 

brukt for og binne veien sammen når vi valser.  

 

Vi prøvde oss også på et løp i romjula, men der hadde vi dessverre ikke med oss 

værgudene og måtte avlyse. Det er ikke flust med folk av oss, så det har blitt mye 

timer på få folk for å få til dette resultatet. Men mye skryt for jobben vi gjør drar oss 

videre. 

 

Tilslutt vil vi takke de som har hjulpet oss i gang. Uten denne støtten hadde vi ikke 

kommet langt. Takk til Elverum Grus & Transport v/ Tore Breum, Hamar Pukk & 

Grus, Gunnar Holth Grusforretning, NCC Road, Trond og Haakon Marius Strømsrud 

Transport, Inge Myhre Transport, Richard Skjæret Transport, Morten Steinar Hov 

Transport, Tess Elverum og Dyrhoff AS    

 

For Rally   

Morten Fossum og Kjell Granberg 
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PKT. 6 Behandle godkjent regnskap for 2015 

 

PKT. 7 Forslag til årsmøte 2015: 

 

 

 

PKT. 8 

Godkjenning av Lovnorm for idrettslag (NMK Elverums lov) 

 

PKT. 9 

Styret foreslår følgende satser for neste års kontingent (2017): 

Senior:  550,- 

Junior:  350,- 

Pensjonist:  350,- 

Familie:  350,- 

 

 

 

PKT. 10 

 

Vedta budsjett for 2016 
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Handlingsplan for Styret NMK Elverum 

For periode 01.01.16-31.12.16 

 

 Avholde 2 medlemsmøter 

 Arrangere en god landsfinale i samarbeid med alle gruppene 

 Avholde en åpen dag med fokus på rekrutering 

 Avholde åpen dag i samarbeid med Elverum Kommune 

 Markering av 100 års jubileum i Leiret (Trondhjemsrittet) 

 Avholde minst 12 styremøter i valgperioden 

 Søke om tippemidler i samarbeid med gruppene 

 Arrangere klubbfest for alle medlemmer 

 Sjekke muligheter for å anlegge spredegrøft i forhold til sanitæranlegget 
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Handlingsplan for Motocross NMK Elverum 

For periode 01.01.16-31.12.16 

 

 

 Fortsette arbeidet med å reparer vanningsanlegg 

 Arrangere Regionsløp 

 Fortsette arbeidet med Enduroløype 

 Arrangere Allstar løp 

 Sende representanter på Aktivitetslederkurs 

 Arrangere lisenskurs 

 Avholde 2 medlemsmøter, ett etter påske og ett før sommerferien 

 Arrangere klubbløpstrening  
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Handlingsplan for Bilcrossgruppa NMK Elverum 

For periode 01.01.16-31.12.16 

 

 

 Male resterende på speakertårn 

 Bygge grill bod 

 Vannpost til å fylle opp tanken vi bruker til vanning (sammen med MX) 

 Tyvstartanlegg 

 Kaste jernskrot v/hengerparkeringen 

 Tilpasse banen etter 2017 reglementet 

 Lage nye miljøstasjoner 
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Handlingsplan for Gokartgruppa NMK Elverum 

For periode 01.01.16-31.12.16 

 

 

• Arrangere minst 1 klubbløp/regionsløp 

• Ferdigstille bom til ambulanse/trafikkskoler  

• Montere trapp til dommertårn 

• Sette inn nytt vindu til kiosk 

• Teste og lære nytt tidtakingsutstyr 

• Fikse vannpumpe i brønn 

• Se på mulighet til garasje for gressklipper 

• Generelt vedlikeholdt av bygg og bane ved behov  

• Rekrutering  
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Handlingsplan for Rallygruppa NMK Elverum 

For periode 01.01.16-31.12.16 

 

 Sette ned ei Rally gruppe   

 Forsete jobben med å kjøre treninger/test   

 Skaffe flere medlemmer tilknyttet rally   

 Romjulsrally 2016   

 Se på mulighetene for et løp på grus   

 Grøfte opp igjen smal partiet av veien   

 Lage to hopp + vendings plass i enden på veien   

 Lage bedre plass på serviceplass for sommer   

 Lage vei ned til elva for henting av vann   

 Vedlikeholds grusing   

 Åpen dag   
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PKT. 12 Behandling av Idrettslagets organisasjonsplan 

 

Styret: 

Styremedlemmer med forslags-, tale- og stemmerett: 

Leder, Nestleder, Styremedlem Bilcross, Styremedlem MX/Enduro, Styremedlem 

Gokart/Minimoto, Styremedlem Rally, Kasserer, Ungdomsrepresentant  

 

Gruppenes nestledere er varastyremedlem.  

 

Representant for Minimoto har kun møte og talerett på styremøter.  

 

Valgkomite:  

Leder, 2 medlemmer og 1. varamedlem 

 

PKT. 13 

Valg i henhold til NMKs lover 

Verv ÅR Nåværende Medlem Innstilte kandidater 

Leder NMK Elverum 2 år Therese Bruer Larsen Therese Bruer Larsen 

Kasserer 2 år Heidi Ulvberget Heidi Ulvberget 

Grenleder Gokart 1 år Tor Steinar Aamodt Morten Vig 

Grenleder Rally 2 år  Morten Fossum 

Ungdomsrepresentant 1 år Mia Erlandsen  

Leder Valgkomiteen 1 år Siv Anita Liseth Rune Martin Berntsen 

Valgkomiteen 1 år Rune Martin Berntsen Kjersti Kvernvolden 

Valgkomiteen 1 år Ine Botillen Haakon Marius Strømsrud 

Vara valgkomiteen 1 år Lars Bekk Erik Myrvang 

Revisor 

kontrollkomiteen 

2 år Jan Lillegrend Jan Lillegrend 

Personlig vara 2 år Kenneth Lømo Kenneth Lømo 
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PKT. 14 

Delegater til ting og møter de organisasjoner som klubben har tilhørighet til: 

NMK Sportsmøte  

NMF Motorsportskonferanse 

NBF Bilsportkonferanse 

Årsmøte i Elverum Idrettsråd 

Arrangørkonferanser 

 

Styret ber årsmøte om fullmakt til at de kan oppnevne personer til representasjon i de 

forskjellige ting og møter.  

 

 

 

 

PKT. 15  

Avslutning 

 

 

 

 

 

For NMK Elverums styre 

 
Therese Bruer Larsen 

Leder 


