
Saksliste og saksdokumenter for årsmøte i  

Bergen og Omegn Modellbilklubb 2020 

Styret viser til innkalling til årsmøtet av 08.01.20. 

Årsmøtet avholdes 10.02.20 kl 19, på Bergen RC Arena. 

 

Under følger sakslisten for årsmøtet: 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede. 

Sak 2: Velge ordstyrer. 

Sak 3: Velge protokollfører. 

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 

Sak 5: Godkjenne innkallingen. 

Sak 6: Godkjenne sakslisten. 

Sak 7: Godkjenne forretningsorden.  

Sak 8: Behandle årsmelding. 

Sak 9: Behandle regnskap i revidert tilstand. 

Sak 10: Behandle forslag og saker. 

10.1 Forslag til nye vedtekter.  

Se vedlagt forslag med merknader. Vedtektene er skrevet med støtte i NIF’s 
lovnorm for idrettslag. 

10.2 Alternative lokaler. 

Styret har undersøkt alternative lokaler for å få samlet innendørsaktiviteter 
for on- og offroad. Dette viser seg å være veldig kostbart. Vi var på visning i 
Ytre Arna og der fikk vi pris på 19000 pluss moms og strøm. 

Dette synes styret er for kostbart med dagens medlemstall. 

Ønsker årsmøtet at klubben fortsetter leiting etter alternativ? 

10.3a Avdelinger (Styrets forslag) 



Styret ønsker ikke å ha dagens system. Vi føler dette skaper splittelse i miljøet, 
samt at det glemmes at vi fremdeles er en klubb.  

Styret mener at avdelinger bør være ei gruppe med baneansvarlige som tar 
seg av de banene vi har. 

Her må vi finne klare retningslinjer som alle banene følger. Dette mest for å ha 
orden og system uavhengig av lokalisasjon. 

Styret mener at avdelingene må ta hensyn til hverandre og ikke holder åpent 
for trening på bane i samme gren ved løp.  

Vi ønsker samarbeid mellom avdelinger og grener, da får kanskje alle kjørt løp 
uten å måtte organisere hver gang. 

10.3b Fortsette prøveordning med avdelinger (Jostein Helland) 

Ting rundt avdelinger som ble vedtatt på sist årsmøte begynner å gå seg til og 
tror dette blir bra. Men vi er liksom litt på etterskudd pga den tragiske saken 
og all tid og energi den har tatt. Så vi har liksom ikke landet helt på hvordan 
det best bør gjøres enda. Kan være greit å bruke litt mer tid på å finne ut av 
dette. Bli flinkere på å informere hverandre og få mer struktur på 
informasjonsflyt og ansvarsfordeling etc. 

10.4 Løp og løpshåndtering. 

Vi ønsker en arrangementsansvarlig fra styret, denne personen danner igjen ei 
gruppe for arrangementer. 

Vi ønsker en løpsmal/system for løpshåndtering som alle banene følger.  
Dette for at førerne skal ha like gode løp uavhengig av hvor de kjører.  
Samtidig blir det enkelt og oversiktlig for løpsleder. 

10.5 Regler for VM – VM blir fra 2020 Klubbmesterskap.  

Eksisterende reglement for VM er utdatert. Forslag til nye ligger ved i eget 
dokument. Regler for løpsavvikling og tekniske regler holdes adskilt. Tekniske 
regler oppdateres år for år av egnet komite.  

10.6 Premier 

Vi må ha på plass system og en mal som gjør det enkelt for alle å vite hvor 
premier kjøpes og hvordan ordne med premier til løp. 

10.7 Kombinert bane på BRCA (Helge Naley) 



Fjerne offroad banen på garnes, ta kosten med å fylle i gulvet og lage 
kombibane med portable element. 

Rullere på onroad/offroad hver 3. Uke. 

10.9 Onroadbane (Helge Naley) 

Arbeide for kjøpe en billig tomt og anlegge onroadbane. 

10.10 Arrangere NC på et kjøpesenter (Helge Naley) 

Søke om å Arrangere norgescup inne på ett kjøpesenter, slik som ble gjort i 
milton keynes. F. Eks lagunen.  

Kan hende vi får bra med medlemmer på dette. 

10.11 Oppussing på Nore Neset (Helge Naley) 

Banen på nore neset har tapt seg kollosalt siden sin storhetstid. 

Foreslår at klubben arrangerer fellesdugnad i april, slik at vi får pusset den 
ordentlig opp. 

Det må lukes, fikses og pyntes slik at vi har ett anlegg å være stolte av.  

Ifjor ble det ikke avholdt dugnad på NN.  

Dette må organiseres bedre enn det har vært gjort før... 

10.12 Nasjonale løp (Jostein Helland) 

Årsmøte eller medlemsmøte er med på å bestemme hvilke nasjonale løp og 
arrangementer man skal gjennomføre påfølgende år. 

For å bli enda tryggere på hva medlemmene ønsker og for å få flere med på 
laget med gjennomføring og planlegging. Bedre og kjekkere for alle! 

10.13 Leie av rom i aktivitetshuset på Nore Neset (Jostein Helland) 

Avd Os leiger rom i aktivitetshuset for mekkeområde/minizbane/klubblokale. 
Koster 17500 i året inkl banen, toaletter og garderober. (Evt 3000kr i året uten 
dette rommet.)  

Avd Os finansierer dette selv, gjennom kommunal og lokal støtte, kiosk, etc. 
Se eget budsjett. 

Dette vil gi oss en flott mulighet til å bygge mer lokalt rc miljø på Os, og være 
veldig bra for rekruttering. 



10.14 Komplett anlegg på Nore Neset (Jostein Helland) 

Avd Os jobber videre med en plan samt sjekker mer rundt muligheter for et 
mer komplett anlegg på Nn. Jostein vil gjerne lede dette arbeidet. Styret skal 
holdes fortløpende orientert! 

Sak 11: Justering av medlemskontingent 

Dagens sats (for 2019) er kr 480 for voksen, kr 180 for barn. 

Styret ønsker på bakgrunn av klubbens økonomi, og for å stimulere flere til å melde 
seg inn i klubben, å redusere medlemskontingenten fra tidligere nivå.  

Styrets forslag er at kontingenten settes til kr 300 pr voksen og kr 100 pr barn for 
2020 og 2021. 

Med 2019s medlemstall til grunn (ca 40 voksne og 30 barn) vil årlig kontingentinntekt 
reduseres fra ca kr 25.000 til ca kr 15.000. 

Sak 12: Vedta budsjett for 2020. Vedlagt saksdokument 

Sak 13: Valg: 

13.1 Styre: (se valgkomiteens innstilling) 

13.2 Kontrollutvalg: 

- Medlemmer 
- Vara 

13.3 Valgkomite: 

-Leder 
-Medlem 
-Vara. 

Sak 14: Årets ildsjel 

Nytt i år er at vi nominerer og stemmer på facebook. 

I år ble årets ildsjel ………………………. 

Sak 15: Premieutdeling VM 

 

Vedlagt ligger følgende dokumenter: 

- Årsmelding for 2019 



- Regnskap for 2019 
- Revisors beretning for 2019 
- Forslag til nye vedtekter for klubben 
- Forslag til budsjett for 2020 
- Valgkomiteens innstilling til styre for 2020 


