
Saksliste for årsmøte i  

Bergen og Omegn Modellbilklubb 2021 

Styret viser til innkalling til årsmøtet av 15.04.21. 

 

Under følger sakslisten for årsmøtet: 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede. 

Sak 2: Valg av dirigent. 

Sak 3: Valg av protokollfører(e). 

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 NorgesCup 2021 

• 1:10 OffRoad Marås August 

• 1:10 OffRoad Nore Neset September 

• 1:10 Touring, 1:12 Track, Februar 2022 

Arrangement: Det foreslås å opprette en arrangementskomite for hvert løp. Denne 

tar seg av gjennomføring av løpet.  

Det foreslås også at det leies inn tidtaker/speaker, løpsleder og dommer på NC/NM 

dersom disse ikke kan hentes fra egne rekker, slik at klubbens styre også får kjørt på 

egne løp. 

 

 

 

 



10.2 1/8 bane forslag fra Martin Andre Hjertaas: 

Hei sender inn forslag til årsmøtet 
  
Ønsker at klubben jobber for ,eller ser etter mulighet for 1/8 bane for Nitro buggy slik 
at vi får kjørt og trent. Det er for dumt at det ikke finnes baner på Vestlandet og 
spesielt at Norges nest største by ikke har en bane. Alternativt at styret jobber med det 
på lang sikt. Det er mange tidligere medlemmer som har snakket at de ønsker å 
komme tilbake å kjøre hvis det kommer en bråkebuggy bane. 

  
Mvh Martin Andre Hjertaas 

 
 Info fra styret 

En bane er en mulighet om en går sammen med og innleder et samarbeid med Sotra 

MX. Om en 1/8 bane skal utvikles så må det melde seg ressurs personer som kan 

jobbe med prosjektet.  

MX klubben er i utgangspunktet positive til at det er mer som skjer på banen der ute 

på Sotra. 

Hvem skal være ressurspersoner som holder styret informert og jobber opp mot MX 

klubben?  

Her bør vi komme med et litt mer konkret forslag til vedtak og framdriftsplan. MX-

banen på Sotra kan kanskje tas med som saksopplysning? 

 

10.3 Nytt underlag på BRCA: 

Styret foreslår å legge sponplateunderlag på BRCA for å få slett nok gulv for onroad 

og track klassene. Det anslås kostnader på cirka 35.000 til sponplater og 5.000 til 

festemidler og lekter for avretting.  

Vi vil prøve å få til et samarbeid/spons med byggevarehandel for å senke kostnadene. 

Peter Stein og Lars Møller-Holst blir ansvarlig for planlegging og gjennomføring ved 

neste bytte fra offroad til onroad på BRCA. 

 

Sak 11: Fastsetting av medlemskontingent for 2022 

Dagens sats (for 2021) er kr 300 for voksen, kr 100 for barn. 

Styret ønsker på bakgrunn av klubbens økonomi, og for å stimulere flere til å melde 

seg inn i klubben, å ikke endre medlemskontingenten for 2022. 



Sak 12: Vedta budsjett for 2021. Vedlagt saksdokument 

Sak 13: Valg: 

13.1 Styre med leder, nestleder, tre styremedlemmer, en ungdomsrepresentant og to 

varamedlemmer: (se valgkomiteens forslag) 

13.2 Kontrollutvalg: 

- Medlemmer (2) 

- Vara 

13.3 Valgkomite: 

-Leder 

-Medlem 

-Vara 

13.4 Representanter til idrettstinget, MSK 

Styrets leder velges for ett år om gangen. Nestleder velges for ett år om gangen. Leder og 

nestleder velges enkeltvis. Øvrige styremedlemmer som er på valg velges samlet. Annet hvert 

år velges enten ett styremedlem og en ungdomsrepresentant eller to styremedlemmer for to 

år. Varamedlemmene velges samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. 

varamedlem, 2. varamedlem osv. Varamedlem i styret velges for ett år om gangen. 

Tillitsvalgte i andre utvalg og komiteer velges for ett år om gangen. 

 

 

 

Sak 14. 

Vedlagt ligger følgende dokumenter: 

- Årsmelding for 2020 

- Regnskap for 2020 

- Kontrollutvalgets beretning for 2020 

- Forslag til budsjett for 2021 

- Valgkomiteens forslag til styre for 2021 

 

 

 



 


