Styremøte FMX 2021
Sted:
Myra Arendal
Tid:03.02.21 kl 1900
Styremøte nr: 2.2021
Tilstede: Edgar, Thomas, Tina, Atle, Kim, Jørn( vara)
Dersom noen av styremedlemmene anser seg inhabil i en sak, bes dette meddelt
styreleder så raskt som mulig.

SAKER:
Nr:

Sak:
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Godkjenning av referat og dagsorden
Godkjent
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post

Grunnleieavtale:
Det er lagd en avtale med grunneier N. M
Blankenberg. I første omgang for 1 år. 57 000 kr.
I avtalen ligger bruk av motocrossbanen og
enduroområdet hvor myggmeister ble holdt.
Grunneier er positiv til omregulering av området på
sikt. Se revidert grunnleieavtale
Årshjul 2021
Barnas dag lørdag,
Enduro søndag
Tiurleiken.
Pinsetur
Vårtur
Medlemsmøte
Det er satt sammen en arrangørgruppe som tar
ansvar for arrangement og delegerer videre. Denne
er bestående av Anders Høgset, Edgar Oland, Nils
Morgan Blankenberg, Morten Bie Evensen
Aktivitetslederliste:
Utarbeidet og lagt ut.
Undersøker nærmere om det fins en app for
påminnelse til akt leder
Årsmøte 2021:
Årsmelding:Gjennomgang av Edgar
Regnskap er levert videre til kontrollørgruppen
Budsjett: Forslag fra styret ligger som vedlagt. Her tas
det høyde for inntekter i forbindelse med stevner, her
inkludert tiurleiken. I utgiftsposten ønsker styret å få
utarbeidet et nytt funksjonelt klubbhus. I denne posten
er det i lagt et toalett kompleks med 5-6 toaletter bak
nye klubbhuset og ny kiosk. Det er planlagt at det
gamle klubbhuset skal rives, pga store problemer med

Ansvarlig:

Tina

lekasje, råtten og musproblematikk.
Det er lagt opp en post på – 50 000 på elektrisk. Da
dette MÅ oppgraderes.
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Årsmøte avholdes: Torsdag 18.mars.
Klargjort papirer: 21.februar.
Saker kan sendes pr mail : Stemme2021@frolandmx.com innen 7. mars.
Passord: fmx2021
Stemmegivning: innen 18. mars kl 18.00
Stemme2021@froland-mx.com
Innkommet post/henvendelser
.
-Leie av ny hall vestover.
Prisoverslag 14 000. Styret syns dette er litt i overkant.
-Vårtur: Kim sjekker litt rundt forbi med tur. Mye er
allerede utleid. Jobber videre med om vi kan finne
noe. Forslag om samlingshelg på Jomås

Kim
.
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Valgkomitee
Bård Arne Andersen, Jan Rune Sjuls og Jim
Reinherdens. Er I gang med jobben, purret påen
oppdatering.
Medlemskontigenten
Fortsatt ikke avklart
Neste møte: Torsdag 11. mars 2021

