
            

 1 

 

 

            

           
 

 

Referat fra styremøte Bergen og Omegn Modellbilklubb 
Tid (dato, fra kl til kl):  25.08.2020, 19:00 Sted:  Bergen RC Arena, Garnes 

Til stede: Sveinung Nå, Conrad Rye-Holmboe, 
Nils Rønhovde, Lars Møller-Holst (pr 
video), Helge Naley (pr video.) 

Referent: Nils Rønhovde (sign) 

 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

    BRCA plan for 
aktivitet 

Avslutte on-road på BRCA, 26.-27. september med 
løp.  
Vi kjører "avslutningsløp" siste helg i måneden. 

Nils & Helge Annonseres 
2 uker før 

BRCA – 
reforhandle pris 
med utleier 

Lav aktivitet gjør det utfordrende å forsvare utgift på 
84.000 årlig. Nils kontakter utleier og prøver å 
forhandle pris. 

Nils 30.09. 

BRCA aktivitet Lite folk på torsdager. Vi holder åpent tirsdag og 
søndag. Legge ut en poll og lodde stemningen. 

Lars ASAP 

BRCA kioskpriser Justere:  
Sjokolade = 20 
Brus 0,33l = 20 
Pringles mini = 15 

Nils ASAP 

Strøm til bua på 
Nore Neset 

Jostein har fått tilbud og bestilt framføring av strøm til 
anlegget, kr 14.000. 

Jostein På vei 

Offroad løp Nore 
Neset 

Offroad løp 12. eller 13. sept. Jostein/Os arrangerer Jostein 12.-13. 
sept. 

Onroad innekjøring 
på Os 

Jostein har søkt om gymsalen på Os Skule for 
vinteren. Conrad følger opp. 

Conrad ASAP 

BRCA – rive ut 
crawlerbanen og 
bygge mini-z 

Sveinung sjekker med crawlermiljøet om de virkelig vil 
bruke banen 

Sveinung 15.09. 

Marås Raceway 
opprustning 

Brukt ca 45.000 på anlegget i sommer. Mange 
arbeidstimer er lagt ned av aktive medlemmer. (Trond, 
Peter, Tom, Bjørn Tore, Sveinung, Nils) 

infosak  

NM – refusjon av 
premier og 
koronatiltak 

Helge kontakter forbundet og finner ut av dette. 

Nils søker Bergen Kommune om arrangementsstøtte 

Helge, Nils ASAP 

NM evaluering Kiosk: ca 100 pølser på 40 påmeldte var bra 
timet. Rundstykker er ikke kjempepopulært. 
Vaktlisten var litt shaky så vi bør få til litt faste 
avtaler. 
Overordnet oversikt over arrangementet var 
vanskelig pga Sveinung var på jobb til fredag 
kveld. 

infosak  

NC onroad inne BOMBK har blitt tildelt løp innesesongen 
2020/2021. Undersøke med Alver MBK om å få til 
et samarbeid.  
Finne dato som passer, ca slutten av mars. 

Sveinung 15.09. 
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Sak Diskusjon og konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

Helst få hall fra torsdag kveld. (Knarvik Arena, 
Flaktveithallen). Mulig å ta baneleie for trening 
fredag. 

Kilometersats for 
kjøring ifm oppdrag 
for klubben 

Kr 3,50 pr km, dvs ikke-innberetningspliktig sats. 
Nils lager reiseregningsskjema. 

Nils ASAP 

    

 

 


