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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 taletiden til 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 ATV 2020  
 
Året 2020 har vært et å med både fine oppturer og noen nedturer. Allikevel har dette vært 
et godt år for lokale utøvere og atv grenen generelt. Selv om vi ikke fikk en like lang sesong 
som vanlig, er vi i atv-gruppen veldig fornøyd med hvordan løpene har blitt gjennomført 
både hos oss og hos andre klubber.  
 
Dette året fikk vi arrangert en Norges cup runde i midten av August. Med strålende sol 
arrangerte vi en av Norges cup rundene i atv. Dette løpet ble preget av restriksjoner og 
strenge smitteverns regler, men vi ser oss godt fornøyd med hvordan vi organiserte løpet og 
at vi fikk gjennomført det. I tillegg til atv-gruppens medlemmer hadde vi også med oss ivrige 
frivillige, uten dem kunne vi aldri klart å gjennomføre! Vi er godt fornøyde med hele løpet 
generelt og 100 prosent klar for et nytt løp til neste år!  
Grunnet restriksjonene i landet fikk vi ikke gjennomført «barnas dag» med MC gruppen, men 
satser på at det nye året kommer med nye muligheter.  
 
Ikke minst dette året må vi skryte av våre dyktige lokale utøvere som har hevdet seg høyt i 
toppen i Norge. Det ble dessverre ikke noen løp utenfor Norges grenser i år for våre lokale 
utøvere, men vi håper de får muligheten i 2021. Vi har i år fått med oss gamle og ny 
medlemmer på våre trener som blant annet Vegar Holmen og Martin Mærli, vi er veldig 
glade over å se flere på våre treninger og at vi har fått flere ivrige medlemmer! 
 
I Norges cupen og NM i speedcross har vi hatt Maiken Langeland Sørhaug og Angelica Aspen 
i barneklassene som har kjørt fort og jentene tar med seg mange nye erfaringer inn i 2021 
sesongen. I de høyeste klassene har Malin Langeland Sørhaug, Joakim og Silje Granli kjørt. 
Malin endte totalt på en 4. plass i dameklassen og Silje endte med å vinne dameklasse totalt 
i Norges cupen.  Joakim endte på en 2. plass totalt i åpen klassen i Norges cupen. NM i 
speedcross klarte Malin å kapre 3. plass og Silje 2.plassen i dameklassen, Joakim endte totalt 
på en 8.plass i åpen klassen.  
 
ATV grenen ser seg stort fornøy med mange treninger sammen både på hjemmebane og 
andre baner hvor de har trent sammen. Ikke minst hvor høyt de lokale utøverne har vist seg 
på løp og treninger, vi er svært stolte av hva utøverne har fått til og hvor mye de har utviklet 
seg på bare et år! Vi ser frem til et nytt år hvor kanskje løp kan gå litt mer som normalt. I 
tillegg gleder vi oss til å arrangere nye løp på Bjørkelangen det kommende året.  
 
 
 
Grenleder ATV Tommy Granli  















Innkomne saker



Ingen saker innkommet til behandling



FASTSETTE 

MEDLEMSKONTINGENT 

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

Forslag for 2022;

Senior : Kr 600,-

Junior-/Ledsager-/Familie-/Pensjonist: Kr 400,-
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Valg 2021

NMK Aurskog-Høland
Valgkomiteens innstilling



Hovedstyret

Leder Per Egil Moseby Gjenvalg 1 år

Nestleder Giancarlo Illidi
1 år igjen

Sekretær Stine Wangen 1 år igjen

Kasserer Hanne Lindgren Gjenvalg 2 år

Styremedlem Tor Slemdal 1 år igjen

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»)



Kontrollutvalg

Leder: Harald Bogstad (1 år 

igjen)

Bernt Øystein Vormeland 

(gjenvalg)

Vara: John Brede Killingmo 

(gjenvalg)



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

Ole Kristian Stenslet

Ole Christian Moseby

Varamedlem:

Joakim Granli



Rally-gruppa 

Leder Ole Gunnar S. Hoel

Økonomiansvarlig Ole Kristian Stenslet

Gruppemedlem
Sivert Wallander

Gruppemedlem John Brede Killingmo

Gruppemedlem Nils Henry Trovåg



Hastighets-gruppa 

Leder Ole Christian Moseby

Økonomiansvarlig Hanne Lindgren

Gruppemedlem Dag Inge Myrseth

Gruppemedlem Svein Hellegård

Gruppemedlem Per Egil Moseby



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

Thomas Nordby

Enduro-ansvarlig

Assisterende

Andre Holmedal

Hans Kristian Bernhus

Barneansvarlig Tony Albery



Utvilking av Eksismoa:

Leder Giancarlo Illidi

Controller Harald Bogstad

Ørnulf Dahl

Per Egil Moseby



Utmerkelseskomité

Harald Bogstad

Bernt Øystein Vormeland

Hans Kristian Bernhus



Revisorer 

• Tom Erik Hauger – 2 år

• Bjørn Risan – 1 år igjen


