Innkalling til årsmøte i Froland Motocross Klubb
med sakspapirer
Tid: Torsdag 18.03.2021 kl: 1800
Sted: Møte foregår skriftelig.
Stemmer må være mottatt på oppgitt mail innen 18.mars kl. 18.00

Dagsorden
Saksnr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Hva:
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av dirigent og referent(er)
Valg av to til underskriving av protokoll
Årsrapport 2020
Regnskap 2020
Årshjul 2021
Budsjett 2021
Behandle organisasjonsplan
Kontigent
Innkommende saker
Valg
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Sak nr. 1
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Årsmøtet gjennomføres skriftlig og avstemming foregår ved bruk av e-post.
Det er tilstrekkelig med alminnelig flertall for å godkjenne innkallingen.
For å avgi stemme må medlemmet angi saksnummer om det stemmer 1) for forslaget 2) mot forslaget 3) blankt.
Dersom medlemmet ikke angir stemme knyttet til en sak, anses stemmen som blank. Alternativt kan medlemmet stemme for flere
forslag samtidig ved å skrive at det stemmes for samtlige forslag, og eventuelt presisering de forslag medlemmet stemmer mot eller
der medlemmet stemmer blankt.
E-posten skal sendes til dirigentens e-postadresse: valg2021@froland-mx.com med kopi til protokollfører nestleder@frolandmx.com og kasserer@froland-mx.com .
Dirigenten er ansvarlig for å telle opp stemmene sammen med protokollfører

Sak nr. 2
Valg av møteleder og referent:
Styret foreslår Edgar Oland som dirigent for årsmøtet.
Stemmeavgivning skal foregå til valg2021@froland-mx.com med kopi til nestleder@froland-mx.com og kasserer@froland-mx.com
Styret fremmer forslag til Kim Stein Johnsen og Tina H Tvedt til å føre protokoll for årsmøtet.
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Sak nr. 3
Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll:
Styret foreslår Ole Jacob Forsberg og Ole Jacob Lunderød til å underskrive protokoll

Sak nr. 4
Årsrapport for 2020
Styret har i 2020 bestått av:
Formann: Edgar Oland, Nestformann: Kim Stein Johnsen, Kasserer: Tina Tvedt
Styremedlem: Juliane Austad, Thomas Steiro Johansen, Christoffer Olsen, Bjørn Vidar Larsen, Atle Rørvik.
Vara: Jørn Jacobsen
Vi har hatt 4 styremøter i 2020.
Medlemstallet har økt betydelig det siste året. 200 betalende medlemmer, totalt 312.
Aktiviteter og hendelser gjennom året:
Styret har fokusert på aktivitet på tross av Covid-19. Sesongen startet forsiktig da FHI restriksjon ga oss lite eller ingen trening. FHI
lettet litt på dette ut i sesongen og da begynte vi smått å planlegge diverse aktiviteter for året.
Påsketuren i år falt bort da Covid-19 herjet for fullt, men vi fikk i stedet arrangert pinsetur til Valle i Setesdalen for både Mx og
Enduro.
For Enduro ble det arrangert:
Myggmeister enduroklubbløp på eget område.
Tiurleiken ble avholdt på Flatland gård i september.
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For Mx ble det arrangert:
Klubbløp med inviterte klubber.
Treenigheten 3 timers, med inviterte klubber.
Barnas dag.
Allstar samling.
Vi takker for all tid det er lagt ned i dugnad på mange arrangementer. Dette gjør seg ikke selv!
Vi er stolte over at vi har utøvere som ønsker å stille på store og små løp i og utenfor klubben.
Vi har blant annet hatt med deltakere i Lag- NM Mx, NM Enduro og Ness-serien.
Lisenskurs er arrangert i Mx og Enduro.
Kiosken har vært åpen stort sett hele sesongen, men med et mye enklere vareutvalg. Takk til de som jobber med kiosken, den er
et sosialt samlingssted.
Det er utført mye dugnad på banen både før, under og etter sesongen. Her nevnes bane, reparasjon av vannpumpe , gjerder,
rydding av containere samt nedvask .
«Nye Klubbhuset» ble byttet kledning på og malt, ryddet, lagt nye gulv innvendig og påbegynt platting utvendig.
Maskiner er blitt vedlikeholdt av x antall timer utført.
Startgrinda vår er betydelig restaurert, og vi kan skryte av å ha Norges første startgrind i strekkmetall!
Banen har blitt preppa jevnlig gjennom hele sesongen.
Det blir lagt ned utallige timer med dugnad for klubben gjennom året. Bare for å drifte treninger hver uke så er det aktivitetsledere,
kiosk, banepreparering, vanning i forkant av trening, for og etterarbeid med prøvesykler osv. I tillegg kommer større
vedlikeholdsarbeid og oppgraderinger, og administrativt. Estimert om lag 3200 timer i året.
Enduro trase er blitt endret på og vedlikeholdt.
Det er kommet PC i klubbhuset for innsjekk på trening. Hjemmesiden er oppdatert og dokumentasjon tilstrebes lagt ut på siden.
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Pga støy klager har vi utført lydmålinger av sykler med jevne mellomrom. Dette har fungert bra som tiltak for gi beskjed til de som
må vedlikeholde eksospottene sine.
Noen få har fått pålegg om å utbedre syklene. Utøvere i dag har nyere sykler som støyer mindre.
Klubben har fått mange telefoner fra kommune og politiet denne sesongen pga en nabo som mener vi støyer for mye. «Naboen»
nekter å forholde seg til svar fra Fylkesmannen Saknr: 2004/2313/CHL datert 24.09.2005 om at støyen fra oss er under tillatt db i
hht SFT sine retningslinjer. Politiet gjør ikke noe mer med saken enn å varsle oss de gangene de får klage.
Prøvesyklene våre blir brukt. Litt arbeid for oss, men det funker bra som rekrutteringstiltak. Vi har godt samarbeid med Øyestad
Mekkeriklubb som er med oss på dette.
Klubbmøtet 2020 utgikk dessverre pga Covid-19 situasjonen.
Det har vært mye aktivitet på treninger. Mange barn som har begynt å kjøre. Mange nye ansikter.
Vi fikk før jul innvilget søknad til Sparebank stiftelsen SR-Bank 17500,- til klubbhus oppgradering. Vi søker kontinuerlig om midler til
å oppgradere banen og lokalene.
Styret vil med dette takke alle som har gjennom året har stilt opp på aktiviteter for fellesskapet: Dugnader på bane, enduroløype,
løpsarrangement, prepping og kiosk planlegging og gjennomføring av løp. En stor takk til alle aktivitetsledere som stiller opp
gjennom sesongen, uten dere ingen kjøring!
Vennlig hilsen styret FMX
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Sak nr. 5:
Økonomi og regnskap:
Grasrotandelen er en viktig og stor inntektskilde for klubben. Klubben har en sunn økonomi.
Vi har i år overskudd på 175317,79,Det blir også sendt søknader om støtte til diverse prosjekter og drift. Et viktig arbeid, som også gir vel trengte penger i kassa. I
tillegg så har altså Grasrota alene gitt oss en uttelling på kr 105232,64,Resultat Regnskap:
Inntekter kr 641 034,41
utgifter kr 461 726,55,Det gir et resultat på kr + 175 317,79.
Vi har kr +363 850,75 disponibelt per 31.12.20.
Klubben har kr 42 388,00 i gjeld i Sparebanken Sør.
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Sak nr 6:
Årshjulet er klubbens planer for 2021. Vi ber uansett om forbehold til endringer. Da Covid-19 i år kan gi oss vanskligheter til å fullføre.
Tiurleier er lagt inn som en stor post, men denne krever det resurrspersoner til å bidra med, om det skal bli avholdt.

Årsmøte Froland Mx 2021

side 9

Sak nr. 7
Budsjett 2021
Styret ønsker å få fortgang i bygging av klubbhuset og prioriterer ny kiosk og fasiliteter mm. Dette forplanter seg som et negativt
budsjett med resultat i negativ kr– 89 250kr. Vi ønsker å bruke av fjorårets positive resultat , + 175 317,79, til å realisere disse
investeringene. Et viktig element verd å få frem er at styret tenker langsiktig og ønsker å lage fasiliteter for de neste og de neste
etter der, og ikke gjøre ting halvveis, slik at vi må bruke store ressurser som kort tid igjen.
Vi trenger ny kiosk og samlingspunkt, post 6600
Vi tenker i alle sammenhenger at vi ruster anlegget opp, og ikke bare forsøker å vedvare.
Vi vil etterlate oss fasiliteter som er forenelig med en ambisiøse planer for norsk motorsport.
Vi må også legge til en betydelig post på kr – 50 000 , for å ruste opp det elektriske anlegget.
Froland Kommune kuttet støtten til grunnleien, derfor må klubben selv koste grunnleien på kr – 60 000 pr. år. Vi ønsker ikke at
dette p.d.d skal gjenspeiles i økt kontigentutgift for medlemmene, men kan ikke utelukke at denne blir økt i fremtiden.
På inntektssiden er det budsjettert med en høy inntekt på post 3320. Dette med forbehold om at planene for løp som planlegges
avholdt, og at resurspersoner og Covid-19 er på vår side.
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Sak nr. 8:
Organsisasjonskart
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Sak nr 9:
Kontingent 2022


600,- for enkelt medlem



700,- for familie med samme adresse



½ pris for nye medlemmer det første året

Treningsavgift/baneleie


Treningsavgift/baneleie Årskort medlemmer 600,-



Treningsavgift/baneleie Årskort ikke medlemmer 600,-



Treningsavgift/baneleie ikke medlemmer 100,-

Sakr nr. 10:
Innkommende saker
Ingen saker mottatt
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Sak nr. 11:
Valg

* Lovnrom paragraf 4, Kjønnsfordeling i
styret: Idrettsstyret søker om fritak fra
paragrafen om dette styret blir vedtatt
på årsmøtet.
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Styret anbefaler følgende kandidater for valgkomitee for 2021:
Leder: Bård-Arne Andersen ( 1 år)
Medlem 1: Jan Rune Sjuls (1 år)
Medlem 2: Jørn Jacobsen (1 år)
Vara: Jim Reinhardtsen .(1 år)
Styret anbefaler følgende kandiater for revisor/kontrollkomitee:
Linn Therese Lunderød ( 1 år)
Kjetil Heia ( 1 år)
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