
         

 

       

ÅRSMØTE 2022 

Dagsorden  

1. Åpning. Godkjenning av dagsorden.  

2. Valg av dirigent:  Forslag: Bård Khalid Jensen 

    Referent: 1stk. Forslag:  

    Tellekorps: 2 stk Forslag: 

4. Valg av 2 medlemmer til underskrift av protokoll:  

5. Stemmeberettiget:  

    Etter pause:  

6. Regnskap og budsjetter.  

7. Medlemskontingent for 2022.  

8. Forslag fra Hovedstyret.  

9. Innkomne forslag.  

10. Valg.   a. Styre – valgkomiteens innstilling. Se punkt 10,. 

            b. Kontrollkomite 2 stk 

                      c. 2 stk Revisorer.  

           d. 2 stk Representanter til valgkomite.  

 

 

 



 

 

 

5.   ÅRSBERETNING NMK GRENLAND 2022 

 

 Organisasjon.  

Styret har etter årsmøtet 2021 bestått av følgende personer:  

Leder:   Bård Arild Jensen 
Nestleder:   Ada Marie Hvaal 
Sekretær:   Ada Marie Hvaal 
Kasserer:   Hedda Elisabeth Assev 
Styremedlemmer:  Even Hvaal 
                               Kim Steinsholt  

      Jørn Roger Olsen 
      Jarle Karlsen 
    Ronny Kristiansen  

Varamedlemmer:  Morten Hamre 

IT-ansvarlig:  Ada Marie Hvaal 

Valgkomite:   David Nordgård  
Jørn Høidalen 

Revisorer:   Bjørn Holte  
Geir Haug 
 

Kontrollkomite: Torill Stjern Rød  
Martin Kjær 
 

Det er avholdt 8 stk. ordinære styremøter Messenger, mail og telefon har blitt 
benyttet mye grunnet korte tidsfrister også for å effektivisere arbeidet. Dette ansås 
som nødvendig pga. relativt stort arbeidspress. Likevel er det ønskelig at større saker 
bør behandles og protokollføres i ordinære møter.  

Klubbens stevner har også i år vært en stor del av styremedlemmenes 
arbeidsoppgaver.   

Løp som er avholdt i 2022: 

Talentracet 2022 
NM Crosscart 
NM Rally Cross 



Klubbmesterskap 

Ble ikke avholdt i 2022, ble bestemt flyttet til april 2023 

Der planleggingen er i i gang. 

 

Representasjon:  

Klubben har som tidligere år vært representert på diverse møter i regi av våre 
«overordnede» organisasjoner. NMK Grenland er representert i Husstyret på 
Geiteryggen Motorstadion ved Jakob Sandven / Bård Khalid Jensen og Reidar 
Pedersen.  

Klubbmiljø/medlemsmøter: 

Det er avholdt 1 medlemsmøter i hoved foreningen, det vil i 2023 legges opp til mer 
info via facebook og styreweb (Gnist) slik at alle medlemmer kan nåes med info. 

Medlemsutvikling: Pr. 31.12.2022 var det 276 medlemmer og der av 2 
livstidsmedlemmer. (stemmeberettigede). 

Økonomi:  

Styret i NMK Grenland har jobbet med økonomien til klubben over flere år og bidratt 
til at denne nå er god, dette bidrar til at vi kan gi bane anlegget ett løft, det har blitt 
etablert ny drifting sløyfe og asfaltstripe er ferdig stilt og godkjent fra Skien kommune, 
samt reguleringplan er godkjent for at flygere fra Skien jetmodellklubb kan benytte 
denne. 

Det er lagt ned mange timer av styret i form av søknader om tippemidler, støtte til 
arrangement, og støtte til strøm. 

Ved utgangen av 2022 har følgende søknader gått igjennom: 

Støtte arrangement Vestfold /Telemark fylkeskommune:   50.000 

 Lotteri og stiftelsestilsynet  strøm støtte              ---- 

Spillemidler for depot, ny drifting/ asfalt bane er godkjent  

Og sikkerhet depot er får utbetalt midller i løpet av 2023 kr 950.000 

Driftingbane står på listen for 2024. 

 

Anlegg og materiell: 

Geiteryggen motorstadion (Gokartbanen) blir driftet av FK-gruppen og de skal selv 
stå for drift og vedlikehold. Treningslisensene står for det meste av driften her. Skien 
Gokartutleie bidrar også økonomisk ved å gi Go karten leieinntekter.  



NMK Grenlands Speedwaybane disponeres og vedlikeholdes på en god måte av 
Grenland Speedway og Motorsykkelklubb (GSMK).  

Baneanlegg med Bilcross ny trase etablert 2019, Rallycross, Drifing-baner ny sløyfe 
anlagt i 2022, med klubbhus og sanitærbygg fremstår i dag GMS som et av Norges 
beste anlegg.  

Styret finner det på sin plass å berømme alle som bidro med dugnadsinnsats både 
på arrangement og generell dugnad på anlegget.  

Gjennom sesongen 2022 har det blitt lagt ned en betydelig arbeidsinnsats på 
anleggene våre i form av dugnad. Det har vært svært hektisk i perioder med mye 
arbeid for noen av klubbens medlemmer. Styret oppfordrer flere til å bidra på dette 
arbeidet i fremtiden.  

6. Regnskap og budsjetter.  

Se vedlegg 

 

7. Medlemskontingent for 2022.  

 Forslag: Fastsetter medlemskontigent lik den som NMK sentralt. 

8. Forslag fra Hovedstyret.  

A) Asfalt stripe bredde 12x80 meter og depot ca 8000m2 med tihørende veier i øvre 
del av «depot» bygges ut. Slik at vi kan få utnyttet vårt leide område til det fulle 

Anslått kostnad  700.000 til 900.000 

 

9. Innkomne forslag.  

    Det har ikke kommet andre forslag fra undergrupper eller enkelt personer. 

 

10. Valg.  

Leder:    Bård Arild Jensen  1 år igjen 

Nestleder/sekretær: Ada Marie Hvaal  på valg 

Kasserer:   Hedda Elisabeth Assev   1 år igjen 

Styremedlem:   Kim Steinsholt   1 år igjen 

Styremedlem:  Even Hvaal   på valg 

Styremedlem:  Jørn Roger Olsen  på valg 



Styremedlem:  Jarle Karlsen   på valg 

Medlem fra Og-kart ( Leder)    Ronny Kristensen 1 år igjen? 

Ungdom.  Ann-Katrin Gulliksen  på valg 

Vara medlem:   Morten Hamre   1 år igjen 

 

Revisorer:   Bjørn Holte og Geir Haug. På valg 

 

2 stk kontroll komitee:  Martin Kjær og Torild Stjern Rød på valg   
   

Valgkomiteen består av David Nordgård og Jørn Høidalen på valg 

 


