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ÅRSMØTE 

7. mars 2018 

Kl. 19.00 

Scandic Hotell Elgstua 
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ÅRSMØTE 2017 

 

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 2017 

7. Behandle innkommende forslag 

8. Fastsettelse av kontingent for 2019 

9. Vedta budsjett for 2018 

10.  Godkjenne Handlingsplaner 

11.  Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

12.  Valg i henhold til NMKs lover  

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

14.  Avslutning 
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Styrets sammensetning i 2017: 

Leder:    Therese Bruer Larsen 

Nestleder:   Stig Rune Skjærmoen 

Kasserer:   Heidi Ulvberget 

Styremedlem:   Jan Lillegrend 

Styremedlem:  Morten Vig 

Styremedlem:   Ulrik Bekkelund 

Styremedlem:  Morten Fossum 

Ungdomsrep.:  Gabriel Grønning 

 

Kontrollkomiteen: 

Revisor:   Øystein Korsbakken 

Personlig vara:  Hein Østgård 

Revisor:   Steffen Lysaker 

Personlig vara:  Kenneth Lømo 

 

Grupper 2017 

Motocrossgruppa: Ulrik Bekkelund, Agnar Jordet, Øystein Korsbakken, Rune 

Martin Berntsen, Jonny Sandberg, Christian Grafsrønningen, Knut Magnor og Terje 

Bekkelund 

Gokart/minimotogruppa: Morten Vig, Jim Tony Spangen, Stål Erik Rivenes, Kai 

Rosendal og Lars Bekk 

Bilcrossgruppa: Jan Lillegrend, Jørgen Martinsen, Simen Korsmo, Jørn R. Grinden, 

Finn Mathiesen, Tommy Nystuen og Oddvin Wasa.  

Rallygruppa: Morten Fossum, Kjell Granberg, Bjørn Oscar Lundby, Stein Hagelund, 

Haakon Marius Strømsrud, Thomas J. Simensen, Hans Erik Eriksen og Trond 

Strømsrud. 
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Representasjon i tilsluttede organer: 

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

 

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

       NMK Hovedstyre)  

      Jørn Rismyhr Grinden (Hastighetskomiteen)  

      Therese Bruer Larsen (Funksjonærkomiteen) 

 

     

Delegater konferanser/kurs: 

 
NMK Sportsmøte: Therese B. Larsen, Jørgen Martinsen, Erik Svensberget, Simen 

Korsmo, Jan Lillegrend og Mona Jordmoen 

 

NMK Landsmøte: Jan Lillegrend, Jørn R. Grinden og Therese Bruer Larsen 

 

NMFs Motorsportkonferanse: Lars Bekk, Gabriel Grønning og Ulrik Bekkelund 

NMF Forbundsting: Lars Bekk og Ulrik Bekkelund 

NMF Regionsting: Agnar Jordet og Øystein Korsbakken 

 

Kurs i regi av NBF: Lars Ole Olsen, Simen Opberget, Bjørn L. Holter, Jean Næsbak,  

Arne Kristoffer Arnesen, Halvor Nystuen, Tommy Nystuen, Jan 

Henrik Mørkhagen 
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Styrets beretning for NMK Elverum 2017 

For periode 01.01.17- 31.12.17 

 

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 1 medlemsmøte, dette ble etter sesongen og i forbindelse med kurs 

for funksjonærer til Romjulsrally. Det var ikke mange deltagere på medlemsmøtet, 

dessverre.    

 

Før sesongstart arrangerte vi «Kick off» for alle juniorer i klubben. Det var godt 

oppmøte og alle spilte bowling og spiste pizza. Vi tror at dette er ett godt sosialt tiltak 

som gir en positiv start for de unge på en ny sesong. Dette er noe vi ønsker å 

videreføre i årene som kommer.  

 

Vi arrangerte en felles dugnad på Starmoen i forbindelse med åpning av anlegget 

vårt. Det var en godt besøkt dugnad hvor alle grupper jobbet på sine områder. Det var 

hyggelig å ha en felles dugnad med litt sosialt og mye jobb.  

 

I januar 2018 avholdt klubben en årsfest for 2017. Festen ble avholdt på 

Samfunnshuset i Sørskogbygda med 117 deltagere til mat. Alle medlemmer var 

invitert, juniorene fikk være med frem til 22.00. Vi lykkes godt med denne festen og 

viderefører dette som en god årlig tradisjon. Vi markerte 70 års jubileet på årsfesten.  

 

På årsfesten ga styret en oppmerksomhet til vårt medlem Stein Hagelund. Stein 

Hagelund har i 2017 vært medlem i NMK Elverum i 50 år. 
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Styret ved leder sendte inn en nominasjon til NMK for Årets Funksjonærpris i NMK.  

Denne ble tatt til følge og Stein Hagelund, Bjørn Oskar Lundby og Erik Svensberget 

ble kåret til Årets Funksjonærer 2017 på NMKs Sportsmøte.  

 

Vi har inngått ett samarbeid med Statens Vegvesen, Trygg Trafikk, Elverum 

Kommune, Politiet, Hedmark Brann og Redning og Helse Sør-Øst.  

De jobber med ett trafikksikkerhetstiltak rettet mot ungdom i Elverum og har ett 

prosjekt som heter «På to& fire». De ønsket å ha med NMK Elverum som en 

samarbeidspartner i prosjektet. Mye fordi vi sitter på muligheten for å kjøre bil på 

bane, men også fordi vi er en aktør som jobber mot og for ungdom. Vi har aktiviteter 

som ikke bare er tradisjonell idrett.  

Vi har hatt månedlige møter i prosjektet og Jan Lillegrend og Therese B. Larsen er de 

som har deltatt i dette. I tillegg har Roger Haugen som er knyttet til Gokargruppa 

også deltatt, både fra NMK Elverum og som en representant for rånergruppa i 

Elverum. Prosjektet har hatt flere treff på Starmoen i løpet høsten og fortsetter med 

dette i vinter og vår 2018.  

Prosjektet har også fremforhandlet en mulighet for å starte ett mekkeverksted. De har 

fått tak i lokaler i Elverum. Og Elverum Kommune ønsker dette som ett tilbud til 

kommunens ungdommer og stiller derfor midler til disposisjon til drift.  

For å kunne gjennomføre ett slikt mekkeverksted må det være en leietaker av 

verksted og en eier av verkstedmateriell. Prosjektet ønsker at NMK Elverum skal 

være denne leietakeren og eieren. Styret har godkjent dette, under forutsetning om at 

det ikke vil føre til noen kostnad for klubben. Avtale om leie og driftsmidler er ikke 

signert og prosjektet jobber videre med dette i 2018.  

Målet er at det skal være ett verksted tilgjengelig for prosjektet 1 dag i uken. Og 

klubben har mulighet for å disponere verkstedet selv øvrige dager.  

Det vil ikke påføre klubben noen dugnad i forhold til åpningstider for prosjektet, det 

er prosjektet som må ha ansvarlige voksenpersoner tilgjengelig for å kunne benytte 

verkstedet.  

 

Styret har i samarbeid med MX-gruppa sendt inn en søknad om spillemidler til en ny 

enduroløype. Vi har hatt tett samarbeid med Elverum Kommune.  

Søknaden ble sendt i november 2017 og forhåpentligvis får vi godkjenning til å 

kunne starte arbeidet i 2018, selv om tilskuddet ikke vil komme før om noen år – noe 

som er standard prosedyre når det kommer til spillemidler.  

 

Samarbeidet med Joker Event har fortsatt uten problemer, all betaling av baneleie er 

fulgt opp fra begges side. Avtalen for baneleie fortsetter i 2018 uten endringer i 

avtalen. Vi velger å se på regulering i 2019.  
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Joker Event har diskutert med oss at de ønsker å selge sin gokartavdeling, de ville 

vite mulighetene for å «selge» kontakten de har med oss.  

Vi har sagt oss villige til å leie ut til eventuelle ny eier, men det vil bli laget en ny 

avtale. Vi garanterer ikke at hvem som helst vil kunne få leie, en leieavtale må 

skrives med oss etter våre premisser.  

 

Vi lykkes ikke i å arrangere en åpen dag i 2017, vi ga ett tilbud til Elverum 

Kommune om å avvikle dette. Men vi satte krav om dekning av våre utgifter og 

kommunen hadde ikke nok midler å bidra med. De tar kontakt med oss i 2018 hvis de 

ser at de kan få til ett nytt samarbeid.  

 

Styret har arbeidet med å danne en arbeidsgruppe i forbindelse med nytt klubbhus. 

Det er medlemmer fra alle grupper, men gruppa har ikke fått jobbet ytterligere med 

dette. 

  

Etter årsmøtevedtak fra 2016 hadde vi en felles dugnad med salg av Enjoy 

Bonusguide. Styret ville avsette inntekter fra denne dugnaden til juniorene.  

Det var ingen stor suksess med dette salget, medlemmene har ikke stått opp for å få 

solgt dette noe som for styret var skuffende. Totale inntekter på dugnaden var kr.  

 

Vi har i 2017 gått til innkjøp av en ny veihøvel og vannvogn. Disse disponeres i 

utgangspunktet av Bilcross og Rallygruppa, men er tilgjengelig for hele klubben.  

Vi har også gått til innkjøp av felles klubbklær til salgs for klubbens medlemmer og 

andre. Disse er under sesongen tilgjengelig i klubbhuset.  

  

Regnskapet har vært ført av Azets Insight As ved Espen Sørby. Kasserer gjør en 

fantastisk innsats i å legge alt til rette for regnskapsføreren og dette bidrar til lave 

kostnader.  

Styret har i år hatt fokus på å kunne utnytte de mulighetene vi har til å søke om 

midler knyttet til drift, vedlikehold og nyanskaffelser. Vi har fått tilskudd fra flere 

hold blant annet Elverum Kommune og Elverum Idrettsråd, Norges Idrettsforbund og 

NMK.  Styret skal også i 2018 følge med på søknadsfrister og lage gode søknader 

slik at vi kan få midler til det vi ønsker å få utredet. 

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:  

NMK Mesterskap  1.plass MX 30+   Agnar Jorde 

 

NMK Mesterskap 2. plass MX    Kristian Sandberg 
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Norges Cup Enduro 1. plass    Morten Moe 

 

Asia Pacific Rally Championship  2. Plass  Stig Rune Skjærmoen 

Denne prestasjonen resulterte i fabrikkskontrakt med Skoda Motorsport 

 

 

Styret vil 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 1/2-18 

 

 
Therese Bruer Larsen 

Leder 

               
Stig Rune Skjærmoen      Heidi Ulvberget 

Nestleder            Kasserer 

 

                             
Jan Lillegrend      Ulrik Bekkelund               

Grenleder Bilcoss               Grenleder Motocross 

    
Morten Fossum                 Morten Vig 

Grenleder Rally                        Grenleder Gokart 

    Gabriel Grønning 

          Ungdomsrepresentant 
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Årsberetning for Motocross/Endurogruppa NMK Elverum 

For periode 01.01.17-31.12.17 

 

Det har vært bra fremmøte på crossbanen i løpet av sesongen 2017 med mange fulle 

treningslister og tomme tanker.                                                                                    

Vi bygde om banen og fikk ny banegodkjenning. Ombyggingen av banen gjorde 

banen litt lengre og senket farten på banen ved hjelp av flere krappe svinger og noen 

bremsehopp. Det er blitt etterfylt masse og hogget en god del skog rundt banen. 

Byggene tilhørende crossbanen ble ryddet og fikset opp, det ble blant annet bygget en 

platting og satt inn vindu i Innsjekkingsbua. 

Det ble arrangert et løp av AGM cupen som gikk over to dager. Dette var det stort 

oppmøte på og hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten alle de fantastiske 

medlemmene i klubben som sto ordentlig på, i tillegg til alle de fantastiske 

funksjonærene våre. 

Banen ble leid ut i flere anledninger, blant annet til NTG og Bjerkli. 

Det er blitt fastsatt at hver Morten Bjerkli skal ha trening på Starmoen på Mandager 

Vi tok opp igjen ønsket om endurobane på Starmoen med kommunen. Vi hadde flere 

møter med kommunen og kom med diverse planer og tegningsforslag til banetraseen. 

Det ble deriblant søkt om spillemidler. Vi har fått inntrykket av at det dette ble 

positivt mottatt av kommunen og at det ser lovende ut med endurobane til sesongen 

2018. 

Vi kjørte klubbløp, mange av kjørerne dro på trening på andre baner sammen. Det ble 

stilt med et lag i lag NM for motocross. 

Vi vil takke alle som har vært med å bidra til en fantastisk sesong og mange nye 

opplevelser. Håper året som kommer blir like bra. 

For MX Gruppa 

Ulrik André Bekkelund 
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Årsberetning for Bilcrossgruppa NMK Elverum 

For periode 01.01.17-31.12.17 

 

Styret i bilcrossgruppa har i perioden bestått av  

Grenleder:   Jan Lillegrend 

Nestleder:   Finn Mathiesen 

Styremedlem:  Simen Korsmo 

   Jørgen Martinsen 

   Tommy Nystuen 

   Oddvin Wasa 

   Jørn R. Grinden 

 

Bilcrossgruppa har i perioden arrangert 2 medlemsmøter med oppmøte av de mest 

aktive medlemmene.  

 

Vi har arrangert 3 løp på Starmoen.  

Mailøpet ble arrangert som kvalløp for junior og ble etter en stund også tellende som 

kvalløp for senior. Løpet gikk som forventet og vi er godt fornøyd med 

gjennomføringen.  

 

Elverumsfestivalen ble arrangert for 19. gang og vi hadde en stor interesse for løpet.  

Vi er fornøyd med gjennomføringen og fikk gode tilbakemeldinger i etterkant. 

 

Nytt av året er Dreamteam som ble arrangert for første gang i Norge. Dette er ett 

lagløp som setter krav til at deltagerne må tenke mer taktikk.  

Løpet krever en del mer jobb i sekretariatet, men jentene i sekretariatet fikset dette på 

en utrolig god måte.  

Løpet ble veldig godt mottatt og tilbakemeldingene var utelukkende positive.  

Vi vil fortsette med dette arrangementet i 2018.  

 

Det ble også arrangert klubbløp sammen med NMK Hamar og vi kjørte dette på 

Vendkvern Motorbane. Vi var ca 20 deltagere og hadde en veldig hyggelig og sosial 

dag på Hamar.   

 

Vi har dette året arrangert flere dugnader i forkant av arrangementene som har vært 

godt besøkt. Samt at vi har noen ildsjeler som jobber på område hver eneste dag.  
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Vi setter stor pris på all jobben som legges ned av alle medlemmene våre.  

 

Vi søkte om å starte NMKs Landsfinale for Veteraner. Dette er ikke noe som har vært 

arrangert tidligere så vi var spente på hva NMK ville mene om å la veteraner få sitt 

eget løp. NMK var positive og hat gitt oss tillitt til å teste dette i 2018. Vi gleder oss 

til å være «forsøkskanin» på nok en NMK Landsfinale.  

 

Bilcrossgruppa har vært den gruppa som har arbeidet tettest med prosjektet «På to & 

fire». Det har krevd en del møtevirksomhet på dagtid og mange timer på banen under 

treff og i forkant av treff. Tusen takk til de som bidrar til at vi kan fortsette med dette.  

 

Bilcrossgruppa har fungert godt, vi har hatt jevnlige møter og spesielt hyppige møter 

i forkant av arrangementer.  

 

Vi har også hatt mange representanter på kurs i 2018. Både jury/løpsleder og teknisk 

kontrollant kurs. Vi gleder oss til å dra nytte av dette i fremtiden.  

 

Vi ønsker avslutningsvis å takke alle deltagere, publikum, medlemmer og ildsjeler for 

innsatsen i 2017. Vi gleder oss til ett nytt og spennende motorsportsår med dere alle 

sammen.  

 

For Bilcrossgruppa  

 

Jan Lillegrend 
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Årsberetning for Gokart/Minimotogruppa NMK Elverum 

For periode 01.01.17-31.12.17 

 

Det har vært bra oppmøte av utøvere på treninger i 2017. 

Gokart har hatt treninger på onsdag og lørdag. Minimoto har hatt treningsdager på 

tirsdag og lørdag. 

 

Vi planla å gjennomføre KissanRacet i 2017, og løpet ble først satt til mai men senere 

flyttet til september. Vi hadde en god plan og hadde ting på plass for å kunne 

gjennomføre løpet, men dessverre ble det for få deltagere til å kunne gjennomføre 

løpet. 

 

Ett eget klubbløp er ikke hensiktsmessig å gjennomføre med den medlemsmassen vi 

har. 

 

Vi hadde i 2017 banegodkjenning, og dette krevde en del vedlikehold av banen. Vi 

ser at mye av slitasjen og grus som forsvinner fra grusfeller skyldes utleiekjøringen. 

Utleie har fått beskjed om at de må utbedre etter seg, og dette har blitt noe bedre 

utover året men har fortsatt ett forbedringspotensial.  

 

Vi sliter en god del med sand på banen og dette medfører ekstra slitasje på gokart og 

dekk. Vi vet ikke om det er bare sanden i seg selv eller om det er også asfalten som 

begynner å bli gammel. Asfalten er 15år gammel og begynner å bli moden for 

utskifting. 

 

Vi har fått få nye medlemmer i 2017, samtidig som vi har mistet noen medlemmer. 

De som er aktive medlemmer i gokart/minimoto har ett veldig fint miljø sammen. 

 

Vi takker alle for en fin sesong og ses igjen i 2018. 

 

 

For Gokart/Minimotogruppa 

 

Morten Vig 
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Årsberetning for Rallygruppa NMK Elverum 

For periode 01.01.17-31.12.17 

 

Nok et år med stor aktivitet er lagt bak oss. Vi øker fortsatt med antall biler på besøk 

hos oss. Noe som er enormt moro. Vi har fått unna oss en god del av våre 

arbeidsoppgaver. Det ble stående igjen en del grøfting. Ellers er containeren på plass 

og vi har fått et godt system på det utstyret vi har. Vi rakk akkurat å bli ferdig med 

utvidelsen av serviceplassen og hoppet til Sponsordagen vår. Dette ble en godt besøkt 

dag, som jeg tror alle satt pris på.  

Høydepunktet for oss i 2017 var nok da Mats Østberg med sin 2017mod Fiesta WRC 

bil valgte å legge oppkjøringen til Hedemarksrally hos oss. En god nr 2 var nok det 

Latviske teamet med Gryazin i spissen. Dette er nok en gutt for fremtiden vil vi tro. 

Vi klarte også i 2017 å arrangere Romjulsrally med stil. Lite – i år var at vi manglet 

noen toppførere på startlisten, som også gjorde at vi ikke fikk med så mange 

publikum som vi hadde ønsket. Dette vil vi ta tak i 2018. 

Vi har fortsatt to supre grunneiere i Helge Berger og Per Aarstad. Som lar oss få 

bruke veiene deres, tommel opp for dere. 

Til slutt vil jeg takke de som var med oss på før under og etter Romjulsrally. Men 

håper enda flere vil bidra i årene fremover. 

  

For Rallygruppa 

 

Morten Fossum 

 

 

 



14 
 

 
 

PKT. 6 Behandle godkjent regnskap for 2017 

PKT. 7 Forslag til årsmøte 2018: 

1. Innkjøp av ny hjullaster 

Klubben står i en situasjon hvor vår nåværende hjullaster begynner å bli 

sliten. Det oppstår stadig mer feil som blir mer og mer kostbare. Det er ikke 

mulig for oss å drive vår aktivitet med denne hjullasteren.  

Styret foreslår derfor at klubben avsetter kr. 350.000 til innkjøp av «ny» 

hjullaster. Det vil være av stor viktighet for klubbens drift å få en ny 

hjullaster.  

 

2. Dugnad - Loddsalg 

Styrets forslag til dugnadsjobb i 2018 er innkjøp av en skaphenger som vi 

kjører loddsalg på. Styret innhenter tilbud på en henger som vil kunne 

brukes på tvers av alle klubbens grener og som kan appellere til andre 

knyttet til våre medlemmer. Vi tror det vil være enkelt for våre medlemmer 

å få solgt lodd til venner og kjente. 2000 lodd til 100,- pr. lodd.   

 

PKT. 8 

Styret foreslår følgende satser for neste års kontingent (2019): 

Senior:  560,- 

Junior:  360,- 

Pensjonist:  360,- 

Familie (støttemedlem):  360,- 

 

PKT. 9 

 

Vedta budsjett for 2018 
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Handlingsplan for Styret NMK Elverum 

For periode 01.01.18-31.12.18 

 

• Avholde 2 medlemsmøter 

• Avholde Junior Kick Off 

• Avholde årsfest for alle medlemmer og funksjonærer 

• Avholde minst 12 styremøter i valgperioden 

• Fortsette samarbeidet med arbeidsgruppa for nytt klubbhus, målet er 

tippemiddelsøknad høsten 2018 

• Påse at arbeidet med Enduroløype settes i gang etter gjeldende søknad.  

• Hjelpe Bilcrossgruppa med å arrangere NMKs Landsfinale for Veteraner 

• Fortsette arbeidet med å anlegge spredegrøft i forhold til sanitæranlegget 
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Handlingsplan for Motocross NMK Elverum 

For periode 01.01.18-31.12.18 

 

 

• Delta på arrangørkonferansen 24. februar 0900-17:30 

• Arrangere løp i østlandscupen 

• Arrangere løp i klubbserie i samarbeid med andre klubber 

• Åpne Endurobane  

• Få kurset opp de som ønsker kurs 

• Ha flere klubbløp 

• Dra på flere «klubbturer»  
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Handlingsplan for Bilcrossgruppa NMK Elverum 

For periode 01.01.18-31.12.18 

 

• Arrangere NMKs Landsfinale for Veteraner 

• Arranger Kvalløp til NMKs Landsfinaler for junior og senior (Mailøpet) 

• Arrangere Elverumsfestivalen – 20 års jubileum 

• Arrangere Dreamteam 

• Arrangere klubbløp på Starmoen 

• Avholde funksjonærkurs før sesongstart 

• Fortsette vedlikeholdet av baneområde 

• Fortsette arbeidet og samarbeidet med prosjektet «På to & fire» 

• Arrangere julebord for alle medlemmer og funksjonærer 
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Handlingsplan for Gokartgruppa NMK Elverum 

For periode 01.01.18-31.12.18 

  
 

 

• Generelt vedlikeholdt av bygg og bane ved behov  

• Rekrutering 

• Holde anlegg vedlike 

• Begynne arbeid med for en gang å kunne få ny asfalt 
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Handlingsplan for Rallygruppa NMK Elverum 

For periode 01.01.18-31.12.18 

 

• Fortsette jobben med å kjøre treninger/tester  

• Skaffe flere aktive medlemmer opp mot rally 

• Romjulsrally 2018 

• Lage tak over container 

• Arrangere sponsordag 

• Grøfting og grusing 

• Lage vaskeplass ved serviceplass 

• Åpen dag i samarbeid med de andre gruppene 

• Se på muligheter om NM løp i 2020 
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PKT. 11 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. 12 

Valg i henhold til NMKs lover 

Verv ÅR Nåværende medlem Innstilte kandidater 

Leder 2 år Therese Bruer Larsen Therese B. Larsen 

Nestleder 1 år Stig Rune Skjærmoen Einar-Almaas Edvardsen 

Kasserer 2 år Heidi Ulvberget Heidi Ulvberget 

Grenleder Bilcross 1 år Jan Lillegrend Jan Lillegrend 

Grenleder Rally 2 år Morten Fossum Morten Fossum 

Ungdomsrepresentant 1 år Gabriel Grønning Malin Rivenes 

Revisor kontrollkom. 2 år Steffen Lysaker Steffen Lysaker 

Pers. vara kontrollkom. 2 år Kenneth Lømo Tom Jensen 

Leder Valgkomiteen 1 år Rune Martin Berntsen Rune Martin Berntsen 

Valgkomiteen 1 år Haakon M. Strømsrud Haakon M. Strømsrud 

Valgkomiteen 1 år Jan Vidar Kvernvolden Jan Vidar Kvernvolden 

Vara valgkomiteen 1 år Tore Bronken Tore Bronken 
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PKT. 13 

Delegater til ting og møter i 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. 14  

Avslutning 

 

 

 

 

 

For NMK Elverums styre 

 
Therese Bruer Larsen 

Leder 


