
Årsmøte BOMBK saksliste/referat

MØTED
ATA

Sted:
BRCA

Møten
r: 1/23

Møtedat
o

19 mars
2023 Start kl. 1400 Slutt 1600

Funksjon Navn

Tilstede
(stryk de som ikke

er tilstede)

1.Styreleder Peter Stein (På valg 23)
2. Nestleder Conrad Rye-Holmboe (På valg 23)

3.Styremedlem Vegard Nymark Mikkelsen (På valg 24)

15 mar versjon

4.Styremedlem
Ungdomsrepresentant Anna Søgnesand (På valg)

5.Styremedlem (velges for 2 år)
6. Styremedlem (velges for 2 år)
Vara Tom Havre (på valg 23)

Vara Stig Reitan (på valg 23)

Kontrollkomite Sveinung Nå (på valg)
Erlend Haugom (på valg)

Medlemmer tilstede:

SAKER BEHANDLET

Sak nr. Sak til behandling Saksreferat

1 Godkjenne stemmeberettige

Ref klubbens vedtekter:
”For å ha stemmerett, må man ha
fylt 15 år i løpet av kalenderåret,
vært medlem av idrettslaget i
minst én måned og ha gjort opp
sine økonomiske forpliktelser til
idrettslaget.”
Antall godkjente med stemmerett:

2 Valg av dirigent

3 Valg av protokollfører

4 Valg av to medlemmer for å
underskrive protokoll

5 Godkjenne innkalling

6 Godkjenne saksliste

7 Godkjenne forretningsorden

8 Behandle årsmelding

Ami-05



9 Kontrollkomiteen Kort orientering om sin
rolle/arbeid

10 Behandle regnskap i
revidert form

11 Behandle forslag og saker Innkomne forslag:

11.1

Styremøte skal
gjennomføres digitalt for
ekempel på Teams eller
Google meet

Vedtektsendring -
Forslagsstiller: Erlend
Haugom:

Styrets instilling: Dette er et
ønske også av et flertall av
sittende styre. Men styret kan
ikke bindes til ikke å være
vedtaksføre dersom det
gjennomføres et fysisk møte.
Styrets innstilling:
Styremøtene bør gjennomføres
digitalt.
Vedtak:

11.2

Årsmøter skal foregå
elektronisk på en plattform
som teams eller google
meet

Vedtektsendring -
Forslagsstiller: Erlend
Haugom og Sveinung Nå
Styrets instilling: Sittende
styret avgjør dette.
Vedtak:

11.3
Min 20% medlemsfremmøte
for et vedtaksført årsmøte

Vedtektsendring –
Forslagsstiller Erlend eller
Sveinung?
Styrets instilling: Iht NIF
lovnorm kan vi ikke endre
antall medlemmer nødvendig
for et vedtaksført årsmøte.
Vedtak:

11.4 Nestleder velges for to år.

Vedtektsendring -
Forslagsstiller: Erlend
Haugom
Styrets innstilling: At
Nestleder velges hvert år
ligger i standardmalen til
vedtekter fra NIF. Vi kan
ikke endre dette.
Vedtak:

11.5
Valgkomiteen skal primært
søke etter aktive
medlemmer for styreverv

Vedtektendring -
Forslagsstiller: Erlend
Haugom
Styrets instilling: At aktive
utøvere velges inn i styret er
ønskelig. Men valgkomiteen
bør primært søke etter de som
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har kapasitet og er villige til å
bidra.
Vedtak – For …. Mot ….

Vedtak:

11.6

Hjemmesiden til klubben
skal vedtas som
hovedinformasjons portal i
klubben. Facebook brukes
som sosial kommunikasjon

Vedtektsendring -
Forslagsstiller: Erlend
Haugom
Styrets innstilling: Styret er
enstemmig enige i forslaget.

Vedtak:

11.7 Klassevis lik startkontingent
ved konkurranse

Vedtektsendring -
Forslagsstiller Erlend
Haugom – Det bestemmes i
klubbens vedtekter at
startkontingent skal være lik
uavhengig av klasse under
klubbens arrangementer.
Styrets innstilling: Vi synes
ikke dette er en regel vi
trenger i vedtektene – men
point taken.
For …. Mot ….
Vedtak:

11.8

a. Arbeidsgruppe for
utendørsbane
b. Arbeidsgruppe for
alternativ til BRCA

Forslagsstiller Sveinung Nå,
Ole M Jensen
Årsmøte setter ned
arbeidsgruppe
Styrets innstilling: Positive til
forslaget.

11.9 Liggetid onroad BRCA

Forslagsstiller: Ole M
Jensen – Onroad ligger på
BRCA til arbeidsgruppe
finner alternative lokaler
Styrets innstilling:
Vedtak:

11.10 BRCA Onroad/Offroad -
veksling

Forslagsstiller Sveinung Nå
–

a. Onroad ligger fra ca
1 april og til at
NC/NM
konkurranser er
ferdige for offroad.
(ca september.) Så
ombygging til
offroad.

b. Bygge tilbake til
onroad en måned før
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første innendørs
konkurranse

Styrets innstilling
Vedtak:

11.11 BRCA Onroad/Offroad –
veksling/liggetid

Forslagsstiller: Styret
Veksling etter 6 uker -
Merknad – når terminliste er
klar - prøve å bytte uker for
å tilpasse mot konkurranser.
Vedtak:

11.12 Splitte opp i avdelinger

Forslagsstiller: Sveinung Nå
Nore Neset er en avdeling som
er som det er i dag.
- Marås er det en interesse
gruppe som tar vare på banen.
- BRCA blir egen avdeling som
også enten velger å drive
ungdomsklubb da blir dette en
avdeling som ikke blir støttet
av NMF midler i sin helhet da
disse er helt klare på hvordan
aktivitet skal være når det
gjelder barn og unge.
Så lenge huset leies så blir
tepper og annet løsøre
tilhørende BOMBK lagret der
inntil bedre lokaler er funnet til
slikt.
- Det opprettes en avdeling
som skal jobbe for å skaffe
bedre lokaler som kan huse et
bredere mangfold og ligger
bedre plassert til om man må
ta offentlig transport. Og det
jobbes med å få frem at dette
er en positiv ting å drive med.

Vedtak:

11.13

Forslag om at styret gis
fullmakt til å utarbeide ny
sats for baneleie kun for
kjøring på BRCA

Se styrets forslag pkt 12 for
nye satser

Forslagsstiller: Master Kenneth
Uthaug.
Ønsker at årsbaneleien til
onroad reduseres i forhold til
buggy. Vi som kun kjører
onroad har betydelig mindre
tilgang på banetid
sammenlignet med buggy.
Buggy har 2 faste utendørs
helårsbaner, mens onroad må
dele Garnes med (også)
buggy. 
De dagene som er inne på OS
i tillegg på vinterstid, kan ikke
forsvare at onroad skal betale
den gjeldene årsleien i forhold
til buggy.
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-Foreslår at årsmøtet blir enig
om at styre skal sette nye
satser for årskort for
banekjøring . Og at satsene
blir satt noenlunde i forhold til
tilgjengelighet på baner for
onroad og buggy.

11.14 Ungdomssatsning
Spørsmål fra Sveinung Nå:
Dette orienteres det om i
sak 14

12 Fastsette
medlemskontingent 2024

Årets medlemskontingent pr
år (fastsatt i 2022) er:

- Senior kr 300,-
- Junior (under 19 år)

kr 100,-
Styrets innstilling:
Uforandret kontingent i 2024

13 Fastsette baneavgift 2024

Eksisterende baneavgift:
a. Marås og Os – Barn 500,
Junior 700, Senior 1000,
Familie 1500.
b. Alle baner – Barn 1000,
Junior 1400, Senior 2000,
Familie 3000.
c. En trening – kr 100,-
Styrets forslag

1. Inne (BRCA)
Barn(Opptil 13år)
500,
Ungdom(14-19år)
700, Senior 1300,
Familie 1600.

2. Ute Barn 500,
Ungdom 700, Senior
1000, Familie 1500.

3. Alle baner Barn
1000, Ungdom 1400,
Voksen 2000,
Familie 3000

4. Enkeltbillett
Barn/junior 50,-
senior 100,-

14. Oppstart av Team Ung
BOMBK

Anna orienterer.. (viser skriv
Team ung BOMBK)

Styrets innstilling:
● Anna er leder for

prosjektet
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● Prosjektet har lik
prioritering
offroad/onroad

● Prosjektet
finansieres gjennom
ekstern støtte og
støtte fra klubben.

● Styret foreslår kr (ref
budsjett) ,- som
driftsbudsjett i 23.
(Kr 20.000,- er
allerede mottatt fra
Region vest)

● Prosjektet
gjennomføres
løpende – i
utgangspunktet
ingen
tidsbegrensning.

● Gjelder for barn og
ungdom til det året
de fyller 19 år

● Det betales
medlemskontingent
iht vedtatte satser
(etter en prøvetid….)

● Det betales ikke
baneavgift før etter
vedtatt prøvetid

● Klubben har
mulighet for å gi
støtte/hjelp til
personer/grupper
med særlige behov.
For eksempel
vanskeligstilte,
innvandrere,
funksjonshemmede..
. (gjennom eksterne
søknader om
økonomisk støtte)

● Treningstid er
torsdager fra kl
1700-1900.

Styrets innstilling: Oppstart
snarest.
Vedtak:

15 Vedta budsjett for 2023 Gjennomgang:
Vedtak:

16 Valg Valgkomiteen presenteres.

16.1 Leder Sittende leder Peter Stein –
på valg (tar gjenvalg)

ami-05



16.2 Nestleder Sittende nestleder Conrad
Rye-H – tar ikke gjenvalg

16.3 Styremedlemmer (velges for
2 år)

Styremedlem 1 Vegard
Mikkelsen – ikke på valg
Styremedlem 2 - velges
Styremedlem 3 - velges
Ungdomsrepresentant -
velges

16.4 2 Vara (hvert år) Sittende vara er Tom Havre
og Stig Reiten (på valg)

16.5 Kontrollkomite (hvert år)

Sittende er
Erling Haugom – på valg
Sveinung Nå – på valg
Vara - velges.

17
Velge representanter til
eksterne
møter/ting/konferanser

● Motorsportkonferans
en

● Ting
● Idrettsråd,

idrettskrets etc
Styrets innstilling: Årsmøte
gir styret fullmakt til å velge
representanter

18 Eventuelt

NN
Referent
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