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Forretningsorden

1. Årsmøtet ledes av valgt dirigent

2. Protokoll føres av valgt sekretær

3. Ingen gis ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Første gang settes taletidentil 3 minutter, 2 minutter andre 

gang og 1 minutt tredje gang

4. Medlemmer som forlanger ordet til forretningsorden har ett minutt taletid

5. Alle forslag skal leveres skriftlig og være underskrevet. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten

6. Med unntak av lovendringer avgjøres alle saker med valg og ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke 

stemmer teller ikke, og regnes som ikke avgitt.

7. Forslag og vedtak føres i protokollen, med antall avgitte stemmer for og imot.





Årsberetning Rallygruppa 2019 

Rallygruppa har i 2019 bestått av Ole Gunnar Sundbolien Hoel, Sivert Wallander Bjerkely, Nils Henry 

Trovåg, John B Killingmo og Ole Kristian Stenslet 

Vi vil starte årsberetningen med å få takket alle funskjonærer og frivillige som stiller på 

arrangementer rundt om i landet. Selvfølgelig en spesiell takk til de som er med på å lage et flott NM 

løp i og rundt Aurskog Høland som noen av dere har vært med på å arrangere i en årrekke. Men 

viktigheten av å hjelpe andre klubber som funskjonære er også meget stor. Hvis vi som avtalt hjelper 

andre klubber som f.eks jurymedlemmer, tidskontroller o.l. får vi også tilbake hjelp på vårt eget løp. 

Uten denne hjelpen fra andre klubber blir det garantert ikke noe løp her i kommunen heller.  

Våre faste støttespillere Høland og Setskog Sparebank, Aurskog-Høland kommune i tillegg til salg av 

Rallyavisen med alle reklame annonsene hjelper oss godt på vei slik at vi kan arrangere et heftig 

arrangement som NM hvert år. Løpets regnskap ville selvfølgelig sett betraktelig bedre ut hvis vi 

hadde sluppet de store utgiftene i innleie av funskjonærer og annen hjelp da dette tærer hardt på 

inntektene og ser ut til å være en trend som er vanskelig å snu. Men Rallygruppa og mange til jobber 

stadig med rekrutering og reklamering for å få folket til å ta del i vårt gode og sosiale miljø i klubben.  

NMK Aurskog-Høland stilte som vanlig opp som funksjonærer og TK mannskap i Rally Sigdal (NM), 

Rally Hadeland (NM), Rally Finnskog og Rally Hedemarken (NM).  

Vi hadde i 2019 en skikkelig plan om å holde et event for vår største støttespiller Høland og Setskog 

Sparebank. Alle de ansatte skulle få muligheten til å sitte på med en eller flere av klubbens rallybiler 

på treningsveien vår. Tiden strakk ikke helt til for banken og vi måtte derfor utsette eventet. Vi 

kommer til å se på muligheten for et slikt event for dem i 2020 også.  

Det blir dessverre lite eller ingen kjøring på treningsveien på vinteren da det er for lite snø og is, men 

om vår, sommer og høst blir veien brukt så mye som mulig. Det som er gledelig da er at det fort kan 

være kun klubbens medlemmer som fyller opp kapasiteten til treningen. Vi ser stadig en liten økning 

i førere og kartlesere som vil kjøre for vår klubb.   

Vår egen NM runde hadde i 2019 dessverre veldig få startende og dette gjør også noe med 

inntektene. Kun 60 startende var i følge trenden i 2019 kanskje ikke overraskende, men alikevel alt 

for lite til å være en NM runde. 2020 ser heldigvis bedre ut. Lovordene fra førere, kartlesere jury etc 

var alikevel veldig mange og gode. Det ble kort sagt mye skryt fra målrampen og i etterkant av løpet. 

En stor klapp på skulderen til alle som hjalp til! 

Vi gleder oss til mye full gass, sosiale sammenkomster og generelt et godt motorsportår i resten av 

2020! 

Leder for Rallygruppa  

Ole Kristian Stenslet 











Regnskap 2019





Innkomne saker

2 saker



Innkomne saker

• 10.1 Godkjenne ny lovnorm ihht til NIF’s lovnormendring 23.10.2019. 

LOVNORM FOR NMK KLUBB (NMF + NBF) Vedtatt av Idrettsstyret 23.        
oktober 2019 og NMK Hovedstyret januar 2020 

Se vedlegg



Innkomne saker

• 10.2 Fremføring av strøm til Eksismoa – fra Hovedstyret

Se vedlegg



FASTSETTE 

MEDLEMSKONTINGENT 

Hovedstyret foreslår at medlemskontingenten følger NMK’s  
satser, og forblir uendret.

Forslag for 2021;

Senior : Kr 600,-

Junior/Familie: Kr 400,-



Budsjett 2020



Organisasjonskart NMK Aurskog-Høland 2020

Årsmøte

Hovedstyret

Leder

Nest leder

Sekretær

Kasserer

2 stk styremedlemmer

Varamedlem 

- rep. fra Hastighet

- rep. fra MC

- rep. fra ATV- rep. fra 
Rally

- Barneidrettansvarlig

Hastighetsgru
ppe

-Gruppeleder

-Økonomi-
ansvarlig for 
gruppa

-min 3 gruppe-
medlemmer

Banekomite

MCgruppe

-Gruppeleder

-Økonomi-
ansvarlig for 
gruppa

- min 3 
gruppe-
medlemmer

Banekomite RC-biler Adventure

ATVgruppe

-Gruppeleder

-Økonomi-
ansvarlig for 
gruppa

- min 3 gruppe-
medlemmer

Banekomite

Rallygruppe

-Gruppeleder

-Økonomi-
ansvarlig for 
gruppa

- min 3 
gruppe-
medlemmer

Andre 
grupper

- Utvikling 
av Eksismoa

-
Utmerkelser

-Huskomite

Barneidrett-
ansvarlig

Barneidretts-
ansvarlig

MC/ATV

Valgkomite

1 leder

2 medlemmer

1 vara

Kontrollutvalg

2 medlemmer

1 vara



Valg 2020

NMK Aurskog-Høland
Valgkomiteens innstilling



Hovedstyret

Leder Per Egil Moseby 1 år igjen

Nestleder Giancarlo Illidi Gjenvalg 2 år

Sekretær Stine Wangen Gjevalg 2 år

Kasserer Hanne Lindgren Ny 1 år

Styremedlem Tor Slemdal Gjenvalg 2 år

Styremedlem Jan Einar Ingier Gjenvalg 2 år

Varamedlem HS Tor Haugerudbråten Gjenvalg 1 år

Klubbens signatur:

Leder + ett styremedlem



Barneidrettsansvarlig NMK Aurskog-Høland

- Oppnevnes av Hovedstyret  

(ihht til NIF lovnorm for idrettslag

«§ 18 Idrettslagets styre – ledd 2f»)



Rally-gruppa

Leder Ole Kristian Stenslet

Økonomiansvarlig

Gruppemedlem
Ole Gunnar S. Hoel

Gruppemedlem John Brede Killingmo

Gruppemedlem Siver Wallander

Gruppemedlem Nils Henry Trovåg



Hastighets-gruppa

Leder

Og kontaktperson 

Racing

Ole Christian Moseby

Økonomiansvarlig

Og Kontaktperson

BC

Hanne Lindgren

Gruppemedlem og 

Kontaktpers for Go-

kart 

Dag Inge Myrseth

Gruppemedlem og 

Kontaktperson 

Sortcar

Svein Hellegård

Gruppemedlem og 

Kontaktperson 

Rallycoss/Bakkeløp

Robert Aamodt



ATV-gruppa

Leder Tommy Granli

Økonomiansvarlig Trond Borstad

Gruppemedlem Frank Sørhaug

Gruppemedlem Anita Aspen

Gruppemedlem Roger Andersson



MC-gruppa

Leder Bård Westby

Økonomiansvarlig

MX-ansvarlig

Assisterende

Jan Fredrik Sundsrud

Kristoffer Larsen

Enduro-ansvarlig

Assisterende

Andre Holmedal

Hans Kristian Bernhus

Barneansvarlig Tony Albery



Utvikling av Eksismoa:

Leder Giancarlo Illidi

Controller Harald Bogstad

Ørnulf Dahl

Knut Sørås

Tomas Ottesen



Utmerkelseskomité

Harald Bogstad

Bernt Øystein Vormeland

Hans Kristian Bernhus



Revisorer

• Bjørn Risan          – 2 år

• Børge Haukland   – 1 år igjen



Kontrollutvalg

• Harald Bogstad

• Bernt Øystein Vormeland

• Vara: John Brede Killingmo



Representanter til ting og møter i de organisasjoner 

idrettslaget er tilsluttet

Hovedstyret ber årsmøtet om fullmakt til å 

oppnevne/godkjenne de personene som skal 

representere klubben gjennom året.



Valgkomité

Etter styrets innstilling;

Leder: Hans Kristian Bernhus

Hanne Ingeborgøien

+ 1 medlem

Varamedlem:



Vedlegg – Innkomne saker


