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Årsberetning 2017
*
Styrets beretning

Styret har i året 2017 bestått av følgende:

Leder: Ole Martin Langvold
Nestleder: Terese Osufsen
Sekretær: - ble ikke valgt på årsmøte – Svein Strøm tiltrådde gjennom 2017
Kasserer: Vidar Ørseng
Styremedlem: Roger Osufsen
Styremedlem: Nils Femmen
Styremedlem: Mikael Carlsson (trakk seg 20/9-17) Hans Runar gikk inn på denne plassen
Varamedlem nr. 1: Svein Strøm
Varamedlem nr. 2: Hans Runar Kynningsrud
Varamedlem nr. 3: Jim-André Nilsen Korsnes

Revisor: Marit Olsen

Valgkomite: Johan Svensson (Leder)
Sven Erik Kristiansen
Nils Femmen (styreoppnevnt)

Klubben
Klubben har pr dato 159 registrerte medlemmer. Har ingen fast tilholds sted men bruker lokalen til
den lokale Amcar klubben på Hafslundsøy til medlemsmøtene. Styremøtene har primært hvert lagt til
lokalene til Industriservice – også vår postadresse. Klubbens eiendeler er lagret «litt rundt om» Noe
hos Svein, noe hos Ole Martin, Lars, Nils og Terje har også noe.
Gjennomførte Aktiviteter i 2017:
Julemiddag 20 januar
Raceweekend 5.-6. Mai
STCC – supportklasser 3.-4. Juni
Teknisk arrangør ved NM runde i racing ved Rudskogen motorsenter 16.-18. Juni
Teknisk arrangør ved NM runde i racing ved Rudskogen motorsenter 11.-13. August
Teknisk arrangør ved Nordic timeattack SE ved Rudskogen motorsenter ... 5 August (?)
Teknisk arrangør ved Rudskogen motorfestival 2.-3. September
After-season party for alle funksjonærer med møte 7. oktober
Medlemstur til Oslo motorshow 27. oktober
NMK landsmøte/sportsmøte med jubileumsgalla 20.-22. oktober
Bane dag for funksjonærer ved Rudskogen Motorsenter 4. November
Årsmøte 24. Februar
Styremøte 9. mars
Styremøte 25. Mai
Styremøte 28. Juni
Styremøte 23. August
Styremøte 10. September
Styremøte 28. November
Styremøte 23. Januar
Styremøte 1. Februar
Det har også vært forskjellige arbeidsmøter i forbindelser med løps aktiviteter på Rudskogen
motorsenter
Begge de to arrangerte NM rundene i racing fikk meget gode tilbakemeldinger fra sjåfører og team at
dette var meget bra arrangert. Styret takker for de tilbakemeldingene og bringer de videre til våre
funksjonærer.
Medlemsmøter.
Det vært arrangert medlemsmøter første torsdag i hver mnd. på Amcar huset på Hafslundsøy. Her er
det vært forskjellige møte temaer. Oppslutningen har vært noe varierende men den «faste» gjengen
har vært flinke til å møte opp. Kunne ønsket oss flere av klubbens «øvrige» medlemmer også tilstede,
men vi håper på å se så mange som mulig på neste medlemsmøte 1. mars
Styremøter.
Se ovenfor, men totalt for året 8 stk hvor det er behandlet 48 saker.
Alt ført ned i referat.
Øvrig
Klubben sliter litt med å kunne skaffe nok funksjonærer for å arrangere «stor» løp ved Rudskogen
motorsenter. Vi vil før kommende sesong arrangere funksjonær kurs og jobbe tett på NMK´s
funksjonær komite for å forsøke å få til en status heving av funksjonær jobbene. Dette er en
styreprioritert oppgave.

Prosjekt
Klubb hus.
Klubben ervervet i 2014 en brakkerigg som ble demontert i Asker og fraktet til Rudskogen i håp om at
klubben endelig skulle kunne få seg et eget klubbhus. Dette har vist seg å være en større utfordring
en beregnet. Områdene rundt motorsenteret er definert som både det ene og andre som har gjort at
plassering tok lang tid. Vi har startet på en ny runde med å finne plasseringer av brakkerigg og
søknadsprosess sammen med kommunen.
Pr i dag er alle brakkene våre lagret på område til Mjørud fabrikker på Rudskogen. Her betaler vi leie.
Representasjon:
Klubben har følgende medlemmer med i div. styrer og komiteer:
Helen Thorgersen – NBF Event seksjon, Drifting seksjon, racing seksjon og NBF ansatt
Terese Osufsen – NMK Funksjonær komite
Roger Osufsen – NMK Racing komite
Johan Svensson – NBF Drifting seksjon
Prestasjoner:
Anders Back
- Dragracing
Thorbjørn Back
- Dragracing
Ola Svendsen
- Historisk kl. 10
Stian Theodorsen
- GT5
Hans Martin Andersen – Seven racing

2. plass
7. plass
11. plass
7. plass
7. plass

Utmerkelser.

Annet:
Klubbens har til dels manglet en fungerende løpssekretær i år også. Vi har brukt Laila fra NMK Solør
ved NM-rundene og søkt disp. om svenske til de andre kjøringene. Vi håper denne situasjonen kan
endres for innværende sesong. Videre ønsker vi å finne medlemmer som kunne tenke seg
funksjonær utdanning og da spesielt på løps sekretær siden.
Videre ønsker vi å takke alle som har vært med og hjulpet oss i forrige sesong, Og ser frem i mot en
aktiv ny sesong med mange kreative oppgaver og utfordringer og en ferdigstillelse av prosjekt
klubbhus.

Rygge 01.02.18

___________________________
Terese Osufsen
Nestleder NMK Sarpsborg – Rudskogen.

