Ledergruppen NMK Bergen Gokart

MØTEREFERAT

NMK Bergen Gokart 8.11.2017
Innkalt av
Tony H. Hammerstad, leder

Sted
Eikås Motorsenter

Tid (dato, fra kl til kl)
2017.12.058 1900 - 2030

Referent
Tony H. Hammerstad
Tilstede
Tony H. Hammerstad, Leder/Treningsansvarlig 92861989
Martin Steen, Containeransvarlig
98020779
Andre Steindal, Containeransvarlig
90894968
Dag Solbakken, Anleggsansvarlig
97017432
Kjell Askeland, Dugnadsansvarlig
90025308
Jens Olav Bertelsen, Arrangementsansvarlig
90189091
Knut Steen Rakner, Webansvarlig
47419460

thammerstad@hotmail.com
martin@steen.no
polden.andre@gmail.com
dag.solbakken@moller.no
kjell.askeland@moller.no
jensolavb@hotmail.com
knut@speedball.club
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Fraværende
Alexandra Johansen, Treningsansvarlig
Petter Tennebekk, Rekrutteringsansvarlig
Kim Joensen, Kursansvarlig
Kjell Angeltveit, Arrangementsansvarlig

alexandra.johansen@gmail.com
ptennebekk@gmail.com
kimjoe911@me.com
kjell.angeltveit@gresvig.no
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98413445
47290489
40844448
90858899
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Diskusjon og konklusjon
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Utleie
Vi ønsker å endre på dagens utleiepraksis. Utleie må i større
grad koordineres av rekrutteringsansvarlig, som igjen gir
treningsansvarlig den aktuelle dagen beskjed. Dette for å unngå
at det kommer for mange som vil leie samme kart samtidig.
Det nye utleiekonseptet er som følger;
Utleie foregår tirsdag, onsdag og lørdag. Max en leietager pr kart
på tirsdag og onsdag og max to pr kart på lørdag.
Prisene og systemet vil fungere slik:
Kr 200,- for første pass og kr 100,- pr pass etter dette. Dette
inkluderer treningsavgift og engangslisens.
Dersom det kommer folk og vil prøve med egen kart, betaler de
kr 100 i engangslisens (om nødvendig) og kr 250,- i
treningsavgift.
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Lessons learned fra sesongen 2017
-Dugnadsinnsatsen har vært veldig bra, men folk må ha
konkrete oppgaver for å bidra.
-Onsdagstreninger må ha en erfaren treingsansvarlig som kan
veilede, hjelpe og inkludere de nye.
-Treningsansvarlig skal kun tillate trening med godkjent utstyr.
-Må koordinere bedre rundt kurs, slik at de som skal kjøre den
praktiske delen gjør seg ferdig før trening starter for
medlemmer.

Ansvar

PT

Frist

-Vi må gjøre en god teknisk kontroll av kart og utstyr på våren,
samt sjekke lisenser, slik at livet blir enklere gjennom sesongen.
-Medlemslister må være oppdatert allerede fra våren av, og
klistremerkeordningen må på plass asap.
-Nettside og Facebook fungerer veldig bra! Good job!
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Fest for foreldre
Det er uttrykt ønske om å organisere en fest i klubbhuset for
foreldre/ledsagere. Noen må påta seg denne oppgaven.
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Utmerkelser for sesongen 2017
-Årets Rookie: Emil Kjeilen
-Årets Fadder: Jens Olav Bertelsen
-Årets Mest Positive: Nora Hammerstad
-Årets Ledsager: Øystein Verlo
-Årets Forbilde: Adrian Bertelsen
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Junioravslutning 2017
Øystein ordner premier for NMK mesterskapet og utmerkelser.
Tony ordner premie til Øystein. Behovet for kaker er dekket.
Henriette kommer for å hjelpe til å ordne klart lokalet.
Tony lager presentasjon.
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Organisering 2018
Vi trenger en ny rekrutteringsansvarlig, da Petter ønsker å
trekke seg. Vi trenger også en ny arrangementsansvarlig. Forlag
og frivillige mottas.
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VM
Neste års VM skal diskuteres i Haugesund 20.januar. Innspill
mottatt, men fortsatt rom for flere.
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Mekkekveld
Mekkekveld med Sjur ønskes organisert. Sette en dato i mars,
og oppfordre folk til å delta.
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Supertrening
Organisere supertrening eller intern løp og lær for klubben
helgen etter påske. Der vil vi oppfordre nye medlemmer til å
delta. Tony undersøker hva som skal til av tillatelser og
søknader.
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Neste møte
Neste møte vil bli medio januar 2018, Tony kaller inn.
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Observatører
N/A

Sted og dato
Bergen, 2017.12.05

Signatur
Tony H. Hammerstad
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