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1 Registrering av stemmeberettigede 

 Fyller 15 år inneværende år 

Medlem i minimum én mnd. / må ha betalt for inneværende år. 

 Antall stemmeberettigede 

 Tilstede totalt 
 

2 Innkalling 

 Godkjenning av innkalling 

 Forretningsorden 

1. Ordet forlanges med håndsopprekning.  

  

2. Ingen får ordet mer enn 3 ganger.         

                                                                                                                                      

3. 2.5 min taletid første gang. 3.min andre og tredje gang.  

  

4. Ordet til forretningsorden gis 1 gang i hver sak.  

   

5. Dirigent kan foreslå forkortet taletid og sette strek.  

  

6. Forslag kan kun fremmes i saker som står på sakslista. De må fremmes skriftlig, og før strek er 
satt.  

  

7. Vedtak og valg avgjøres ved vanlig flertall, med de unntak som er beskrevet i loven. Valg skal 
være skriftlig hvis det foreligger flere forslag.  

  

8. Blanke stemmesedler teller ikke, og regnes som ikke avgitt.  
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 Valg av 2 stk. protokollunderskrifter 
 

3 Godkjenning av : 

 Møtedirigent 

 Møtesekretær 

 2 stk. tellekorps 

 

4 Årsberetning 

 Styres årsberetning v/leder 

4.1.1 Styret i NMK Notodden har bestått av: 

 

Leder  Roar Karlskås 

Nestleder  Linda Meyer 

Økonomiansvarlig    Steinar Syftestad  

Sekretær  Jeanette Tørre  

Styremedlem        Odd Arne Meyer * 

Styremedlem   Liv-Thone Rimork 

Styremedlem  Odd Sverre Linnerud 

Styremedlem vara  Geir Olav Øygarden 

Styremedlem vara Tor Steinar Øverland 

Styremedlem  vara  Karin Linnerud  

Representant Senterstyret           Steinar Syftestad 

Valgkomiteen     Pål Hansen  

 Thomas Nakkerud   

Henriette Trosthoel 

  

 

Styret har hatt møte én gang i måneden. Styremøte har blitt avholdt første onsdag eller første torsdag i 

hver måned. Det har vært enkelte måneder styremøte ikke har blitt avholdt, da det ikke har vært 

hensiktsmessig med møte.   

*Odd Arne Meyer trakk seg som styremedlem i august 2022. Geir Olav Øygarden ønsket ikke å tre inn i 

rollen som styremedlem, men han fortsatte i rollen som varamedlem. Etter stemmegivning i styret tok Linda 

Meyer ansvar for MX i tillegg til rollen som nestleder.  
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4.1.2 Treninger og aktivitet på banen  

Treningstidene for de ulike grenene ble gjennomført slik som foregående år.  

ATV har hatt trening torsdag 17.00-20.00, lørdag 12.00-16.00 og fredag 17.00-20.00  

MX har hatt trening mandag (lukket trening) 17.00 – 20.00, tirsdag 17.00-20.00 og søndag 12.00-16.00.  

 

Takk til alle sikkerhetsledere!  

4.1.2.1 Utleie av banen 

 

Steve McQueen Memorial Bonanza  

Banen ble leid ut til Steve McQueen Memorial Bonanza, classic cross event. Dette er gamle cross-sykler 

m/sidevogn og uten sidevogn. Arrangementet var en kjempesuksess. 

 

Bjerkli Motorcross team 

Leide banen 27. – 28. august.  

Medlemmene i klubben fikk lov å bli med å trene med teamet. Teamet var veldig fornøyd med banen og 

bistanden fra klubben i forhold til vanning og prepping. 

 

MX -training 

MX training leide banen 7. - 9. oktober. 

Dette var et tilbud for alle utøvere som kjørte MX kunne melde seg på trening. 

Utøverne og MX training var fornøyde med banen og treningen de dagene. 
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4.1.2.2 Løp på banen 

 

MX Spring Open: 

MX Spring Open ble en knallsuksess for både utøvere og publikum. 

Vi hadde over 80 utøvere som kjørte den dagen. 

Våre egne utøvere fikk vist seg godt fram med gode resultater. 
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NC ATV:  

Norgescup ATV ble arrangert med rekordmange deltagere i Leivstein.  

Vi gratulerer klubbens kjørere med bra kjøring og gode plasseringer. 
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Klubbløp MX: 

 

NMK Notodden inviterte MX Bø og MX Siljan til klubbløp for 
alle MX kjørere. 

Det var mye bra kjøring i alle klasser av våre supre utøvere. 

Gratulerer til alle sammen med flott kjøring. 

Gratulerer til klubbmestrene Aanund Fles i 85 cc ( 13-15 år) 
og Simen Pedersen i 125 cc. 

 

 

 

4.1.3 Løp, aktiviteter og utøverpresentasjoner 

 

4.1.3.1 MX 

 

MX utøverne var med på: 

• Speedcross 

• NM 

• Lag NM 

• Klubbløp 

• Østlands cupen 

 

MX har hatt mange gode presentasjoner i 2022, utøverne har vist seg godt fram i alle løp. 

Vi har hatt noen utøvere som har kjørt NM. 

 

NM Speedcross: 

Eskil Eriksen kvalifiserte seg til finalen. Eskil fikk en pangstart, og var et lite hjul unna holeshot.  

Eskil kjørte veldig bra og kom på en 12.plass sammenlagt av 47 utøvere.
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NM: 

Konkurranseklassen 85. 

Hadde tre utøvere som kjørt under NM. 

Mats Oliver Ruud Hansen debuterte i gjesteklassen rekrutt 

85cc (11-12 år), Sondre Øygarden og Mathias Jahren- 

Tørre kjørte i konkurranseklassen 85 cc (13-15 år) 

 

Både Sondre og Mathias kvalifiserte seg til finalen. Sondre 

kom på 25. plass og Mathias kom på 11. plass sammenlagt 

av 34 utøvere. 

Mats Oliver kjørte i gjesteklassen. I den klassen var det ingen plassering, men uoffisielt kom han på en 2. 

plass sammenlagt. 

 

MX har også fått flere medlemmer løpet av høsten som har vist seg bra fram på både Østlandscup og 

klubbløp.  

 

Lag NM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I samarbeid med Notodden crossklubb meldte vi på to lag på Lag-NM. Lag-NM ble arrangert på Nord-Odal 

MX klubb 10. - 11. september. 

Juniorlaget: Aanund Fles, Sondre Øygarden og Mathias Jahren Tørre gjorde en solid innsats på banen og 

kom på 7. plass sammenlagt. 

 

Seniorlaget: Aleksander Kalbekkdalen, Simen Pedersen og Andreas Flaata Meyer kvalifiserte seg til A-

finalen. Det var over 40 lag påmeldt, og sammenlagt kom de på en 13. plass. 

 

Vi gratulerer alle våre utøvere med kjempebra resultater!  

 

Takk til våre sponsorer: Auto S Notodden, Murstad Entreprenør, Kiwi Notodden 
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Teknisk trening: 

Nesten hver mandag har Odd Arne Meyer hatt teknisk trening for MX-kjørere. Treningstilbudet gis til både 

klubbens medlemmer og utøvere fra andre klubber. 

Disse treningene har gitt førerne en god progresjon, noe som igjen har ført til gode resultater på løp og 

flere medlemmer i klubben. 

Takk til Odd Arne Meyer for hjelpen. 

 

Vi vil gratulerer alle sammen med en bra og vel gjennomført sesong!  
 

4.1.3.2 ATV  

 

ATV-utøverne har vært med på: 

 

• Speedcross 

• NM 

• NC 
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NM Speedcross 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Under NM i Speedcross hadde vi fem utøvere som 
deltok:  
Alexander Kasin, Tor Eilev Johansen, Ole Håkon Odden, 
Celine Kasin og Christopher Tveråen. Alle utøverne viste 
gode prestasjoner på banen.   
 
Alexander Kasin, Tor Eilev Johansen og Ole Håkon 
Odden kjørte i juniorklassen. 
Alexander Kasin kjørte inn til en flott 1. plass, Tor Eilev 
Johansen kom på 3. plass og Ole Håkon Odden kom på 
4. plass. 
 
I dameklassen vant Celine Kasin sin klasse, det samme 
gjorde Christopher Tveråen i åpen klasse. 

 
 
 

 
 
 
 
NC på Leivstein: 

 
 
Lørdag 1. oktober ble det arrangert Norgescup på 
Leivstein med rekordmange deltagere! 
Vi gratulerer klubbens kjørere med bra kjøring og gode 
plasseringer. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Årsmøte 2023 

 

  Side 13 av 22 

Sensitivity: Confidential 

Plasseringen under NC av våre utøvere: 
 
Open A: 
1. plass Christopher Tveråen 
 
Damer:  
3. plass Celina Kasin 
 
Junior:  
1. plass Alexander Kasin 
6. plass Ole Håkon Odden 
7. plass Tor Eilev Johansen 
8. plass Jonas Richardsen 
 
Klasse 3: 
Veldig bra innsats og kjøring av Camilla Kasin, Ove Andre Odden, Daniel Rye-Hytten og Sondre Rimork  
 
Klasse 4  
Veldig bra innsats og kjøring av Ola Richardsen, Joakim Flogeland, Matheo Kristoffersen, Vilde Sofie 
Soterud og Vebjørn Lia.  
 
Sammenlagte NC-resultater for våre NMK utøverne: 
 
Celina Kasin 1. plass dameklassen 
Aleksander Kasin 1.plass Juniorklassen 
Christopher Tveråen 3. plass  Open A 
Tor Eiliev Johansen 5. plass  
Ole Håkon Odden 6.plass  
Jonas Richardsen 9. plass  
  

 

Vi vil gratulerer alle sammen med en bra og vel gjennomført sesong!  
Tusen takk for all hjelp under NC på Leivstein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Årsmøte 2023 

 

  Side 14 av 22 

Sensitivity: Confidential 

4.1.3.3 Bilcross  

 

Ingard Vihovde: 

Vårløpet Kongsberg. Sølvcrossen Kongsberg. Sommerløpet 

Bø(2dagers) 19. plass. Landsfinalen veteran i Fluberg. Det har ikke 

blitt topp plasseringer denne sesongen, men har fullført og er 

fornøyd. 

 

Odd-Sverre Linnerud: 

Smådølafestivalen og sommerløpet i Bø  

(2 dagers) 16. plass. Deretter ble det stang ut for han.  

 

Karin Linnerud: 

Sølvcrossen Kongsberg, ikke sist. Landsfinalen damer Egersund 

31. plass, ikke sist. Smådølafestivalen 28. plass. Sommerløpet Bø 

(2dagers) 15. plass. Bø-cupen (3 løp) 9. plass.  

Har fullført og er fornøyd. 

 

 

Vi vil gratulerer alle sammen med en bra og vel gjennomført 

sesong!  
 

 

 

 

 

 

4.1.4 Synliggjøring/ rekruttering 

NMK Notodden har vært synlig i lokalavisen Telen, Varden og TA med artikler om aktivitetene i Leivstein, 

i tillegg har det vært omtale av enkeltpersoner i klubben.   

4.1.5 Informasjon til medlemmene 

Informasjon blir lagt ut fortløpende på hjemmeside og Facebook.   

Klubbens side på Facebook funker godt og har et stort antall følgere.  
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4.1.6 Sponsorer 

• Murstad Entreprenør  

• Auto S Notodden 

• Bilia 

• Pizza bakeren 

• Bohus 

• Tuven Senteret 

• Riis bilglass 

• Kiwi Notodden 

• Solberg Bil 
 

  

Takk til alle våre sponsorer!  

4.1.7 Banen/klubbhuset 

 

 

Det har ikke blitt gjort noen store endringer 

på banen i år, fokuset har vært på 

vedlikehold og prepping av banen. 
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I april fikk vi tilbud om å få den gamle kontor-brakke-

riggen til Irmat, noe et ekstraordinært årsmøte takket ja 

til.  

Vi fikk opparbeidet tomt på det øvre feltet og bygde opp 

en grunnmur etter tegninger. Det ble arrangert to 

dugnader i forkant av flytting, da ble brakkene 

demontert og gjort klare til flytting.  

Flytting ble gjort en lørdag i slutten av august. Taket ble 
isolert og det ble lagt sanafildekke i etasjeskillet, det er 
da gjort klart for trinn 2 som er å få på plass 
tidtaker/speakerbu og takstoler/tak. Mye arbeid står 
igjen og dette vil fortsette i 2023 

 

4.1.8 Kompetanseheving 

Flere av våre medlemmer har tatt sikkerhetslederkurs, og vi er veldig glad for at det er mange som har 

lyst til å bidra til å skape en god og trygg arena for våre utøvere.  

Klubben har avdekket at vi er sårbare på enkelte kompetanseområder. Dette på områder som tidtaker, 

trenerkurs, stevneleder og jurymedlem.  

I tillegg trenger klubben gjerne enda flere med sikkerhets- og aktivitetslederkurs. Kompetansehevning er 

derfor en viktig sak i fremtidige sesonger.   

4.1.9 Sosiale happeninger 

På nyttårsbordet i januar ble alle våre supre utøvere hedret med pokaler, velvalgte ord og kåringer i ulike 

kategorier. I tillegg til kaker og god mat hadde vi quiz, loddsalg og underholdning. Medlemmene fikk også  

mulighet å kjøpe kjøretøy til en god pris. Dette ble nok engang en suksessrik kveld!  

Klubben hadde også satt sammen en liten film fra året 2022, filmen kan ses her: 

https://youtu.be/8FmlfmZAxgc  

 

Viktigste av alt; heder og ære av våre talentfulle utøvere. Utmerkelsene kan leses under punkt 4.1.10.  

 

https://youtu.be/8FmlfmZAxgc
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4.1.10 Utmerkelser i NMK Notodden 

 

Årets Ivrigste: 

Freddy og Sander Berget   

Årets utøver: 

• Celine Kasin ( ATV)  
• Mathias Jahren Tørre ( MX)  
• Karin Linnerud  ( bil) 

 

Årets fair play  
• Aanund Fles   
• Henning Kvålseth   

 

Årets innsats:  
• Birger Aasdalen  
 
 

Hederspris:   
• Familien Linnerud  

  
Runner UP  

• Mads Oliver Ruud Hansen 
• Tor Eilev Johansen 

 

 

 

 

 

 

 



 

Årsmøte 2023 

 

  Side 18 av 22 

Sensitivity: Confidential 

Andre utmerkelser: 

NMK Notodden utmerket seg stort på gallaen til Norges Motorsportforbund. NMK Notodden hadde to 

nominasjoner og gikk av med seier i begge kategoriene:     

Vi gratulerer Odd Arne Meyer som «Årets trener» og Aleksander Kasin som «Morgendagens utøver.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Godkjenning av årsberetningen 
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5 Regnskap 

 

 Regnskap med revisjon ved økonomiansvarlig  

 Godkjenning av regnskapet 

 

6 Budsjett 2022 

 Budsjett ved økonomiansvarlig 

 Godkjenning av budsjett 

 

7 Innkommende forslag 

 SAK 1 – Endring av valg av styret 

Innsender: Liv-Thone Rimork 

Forslag: 

Valg av styret skal fordeles likt mellom de utøvende idrettskategoriene, med unntak av leder, som er på 

eget valg. Det blir da opp til det valgte styret å fordele styrets posisjoner mellom seg.  

 

Begrunnelse: 

Medlemsmassen bør gjenspeiles i styret. Når organisasjonen består av flere foreninger/ grupperinger så 

bør det tilstrebes at flere av disse er representert i styret, og med en mer jevn fordeling. Dette kan oppnås 

ved at det velges likt antall styremedlemmer fra hver gruppering, og oppgavene fordeles i styret (kasserer, 

sekretær, etc) med unntak av leder som er på eget valg.  

 

Styres innstilling: Styret støtter ikke saken da det innkommende forslaget ikke er i henhold til NiFs lovverk 
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 SAK 2 - Ikke erstatte styremedlemmene som går ut av styret. 

Innsender: Styret ønsker at de plassene utgår. 

Begrunnelse: I og med at bil trekker seg fra NMK Notodden vil det være vanskelig å fylle de plassene. 

For å gjøre det lettere ønsker styret å ta vekk de styreplassene. 

 

 SAK 3 – Treningsavgift 

Innsender: Styret 

Styrets innstilling: årsmøtet gir styret tillit til å behandle treningsavgiften. 

 

 SAK 4 – Medlemsavgift  

Innsender: Styret 

Styrets innstilling: årsmøtet gir styret tillit til å behandle medlemsavgiften  

 

 SAK 5 – Representanter til tinget 

Innsender: Styret 

Styrets innstilling: medlemmene gir styret tillit til å velge representanter som skal til tinget.  

 

 

8 Handlingsplan for 2022 – XX ( pågående arbeid) 

 

Langsiktig handlingsplan:  

Det nye styre skal løpet av året lage en ny/revidert langtidsplan. 

Kom gjerne med forslag/ønsker. 

 

Kortsiktig handlingsplan: 

• Drenering rundt banen 

• Klubbhuset  

• Pre banegodkjennelse 

• 17. mai 

 

 Dugnader 

• Notodden bluesfestival 
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 Hjemmebane 

Styret avgjør hvilke løp som arrangeres ut fra interesse og forutsetninger.  

• Klubbløp  

• Spring open 

• NC ATV 
 

 
 

9 Innstilling til nytt styre 

 

Valgkomitéen har bestått av følgende: 

Leder: Pål Hansen 

Thomas Nakkerud 

Henriette Trosthoel 

 

VERV NAVN 

 

ANT. ÅR 

LEDER Linda Meyer 1 år 

NESTLEDER Steinar Syftestad 2 år 

SEKRETÆR Jeanette Tørre 2 år 

ØKONOMIANSVARLIG Stefan Langfors 
1 år *  

 

   

STYREMEDLEM  Sigmund Kasin 1 år 

STYREMEDLEM  Birger Aasdalen 1 år 

STYREMEDLEM   

STYREMEDLEM VARA Bjørn Olav Johansen 1 år 

STYREMEDLEM VARA Odd Arne Meyer 1 år 

STYREMEDLEM VARA  1 år 

   

REVISORER (2 stk.)  1 år 

VALGKOMITE Liv-Thone Rimork 1 år 
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VALGKOMITÉ Pål Hansen 1 år 

VALGKOMITÉ VARA   

 

*Noter til innstillingen: 

Økonomi er ikke på valg, men Steinar Syftestad er foreslått som nestleder. Valgkomiteen foreslår at Stefan 

Langfors tar over som økonomiansvarlig ut valgperioden (1 år ) 

 Godkjenning av nytt styre 

• Godkjenning av leder 

• Godkjenning av nestleder 

• Godkjenning av sekretær 

• Godkjenning av økonomiansvarlig 

• Godkjenning av styremedlemmer  

• Godkjenning av varamedlemmer 

 

 

 

 


