
Styremøte FMX 2021                                                              

Sted:
Myra Arendal
Tid:21.01.21 kl 1900
Styremøte nr: 1.2021
Tilstede: Edgar, Thomas, Tina ( tilstede) Via teams, Atle, Kim, Juliane, 
Christoffer
Dersom noen av styremedlemmene anser seg inhabil i en sak, bes dette meddelt 
styreleder så raskt som mulig.  
SAKER:

Nr: Sak: Ansvarlig:
Fast 
post

Godkjenning av referat og dagsorden
Godkjent

Fast 
post

Status tidligere saker
-Diverse info: 
-4mnd siden forrige møte vanskelig å treffes pga covid
og diverse

Fast 
post

Orienteringssaker
-Årsmøte, hvordan gjennomføre?
Kan utsettes frem juni 2021. Kan kjøres digitalt eller 
skriftlig. Vi  velger å prøve oss på et skriftlig årsmøte 
i.h.h til NIF sine retningslinjer. 

Årsmøte avholdes: Torsdag 18.mars. 
Klargjort papirer 21.februar.
Stemmegivning og saker kan sendes pr mail : 
Stemme2021@froland-mx.com innen 7. mars.

-Ferdigstilling av årsberetning
Legges inne i gruppa på facebook når  den er klar. 
Styret kommer med innspill

Kim oppretter 
mail for 
stemmegivning. 

Edgard

Fast 
post

Innkommet post/henvendelser

-Leie av ny hall vestover.
  
-Ny grunnleie avtale. 
Kommune sagt opp avtale. Vi har leie til mai  2022 i 
følge kontrakten. Videresendt til O.T Skjulslia- ikke 
fått svar. Purret flere ganger. 
Alternativt: Hjelpe med ny reguleringsplan i forhold til
enduroområdet.

Kim sender 
forespørsel om 
pris/ leie.

Ed. og Kim tar 
saken videre.

mailto:Stemme2021@friland-mc.com


Alternativt: E-godkjenning av enduroområdet.
Forslag avtale med grunneier: 
Fortsette avtale og pris, men med tilgang til hele 
området ( enduro i skog). ( e godkjenning)

-Vårtur: Kim sjekker prisen ved hallen i soknedal. 
Hører om det er mulig for enduro aktivitet. Styret ser 
på pris og om klubben kan evnt dekke noe av summen.

Pinsetur: 22 – 24. mai. 
Setter av 10 000 kr i budsjett

-Prosjekter Jomås bane/bygg 2021.
Barnebanene, må endres. Ser på muligheten videre for 
å endre i forhold til plass. 
Nye klubbhuset ønsket utvides med kiosk og toalett. 
Da det røde er råttent og uhygenisk i forhold til råttent.
Foreslår midler til 150 000 på budsjett for 2021. 
Søknader sendes til gjensidige o.l for støtte

-Akt leder liste 2021.
Planlegger et møte med alle aktivitetsleder i forhold til
forventinger, lover og regler.

Kim forhører seg
videre. 

Kim undersøker 
videre. 

Anders lager et 
prisoverslag.

Edagr 
ferdigstiller. 

Fast 
post

Økonomi: Orientering fra kasserer og aktuelle saker
-Status pr 2020 Økonomi
Gjort mye på banen, klubbhus, turer og aktiviteter i 
klubben. Dette resulterer med en godt overskudd i 
2020 på 175 000 kr

Kasserer

Fast 
post

-«Plankegjerdelån» Status
Får et avdrag til av kommunen. Så 2022 må det lages 
en post for nedbetaling av siste rest. 

Tina

1/21 Dugnad:
-Status saker utført på dugnad 1 sep 2020
godt gjennført. Sender ut sms ved neste dugnad via 
klubbadmin. Ny tellebu, startgrind, vanningsanlegg, 
maling av klubbhus, innredning klubbhus, terrasse.

2/21 Allstar løp 26-27 sep :
Edgar og Lunderød stod så og si alene med 
arrangementet. Skuffende at ikke flere kunne møte opp
og hjelpe til.  
God butikk for klubben.
Barnas dag:
Stor suksess. Håper å forsette med dette. 
3enigheten:
3 timers løp. God suksess. Men problem med å få 
frivillige

Må få flere til å delta på arrangementer som frivillige. 

Edgar sender en 
sms til 
medlmmer.



Styret kan ikke håndtere dette flere. 
      

4/21 Medlemsmøte 2020 kansellert pga Covid-19

5/21 Valgkomitee
Bård Arne Andersen, Jan Rune Sjuls og Jim 
Reinherdens. Er I gang med jobben.

6/21 Årshjul 2021
Barnas dag lørdag, 
Enduro søndag 
Tiurleiken.
Pinsetur
Vårtur
Medlemsmøte

7/21 Medlemskontigenten
Nif  fikser I slutten av av januar

Edgar sender ut 
sms til  
medlemmmer

Fast 
Post

Neste møte: Onsdag 3. februar 2021


