Ledergruppen NMK Bergen Gokart

MØTEREFERAT

NMK Bergen Gokart 19.04.2017
Innkalt av
Tony H. Hammerstad, leder

Sted
Eikås Motorsenter

Tid (dato, fra kl til kl)
2017.04.19 1900 - 2030

Referent
Tony H. Hammerstad
Tilstede
Tony H. Hammerstad, Leder/Treningsansvarlig 92861989
Alexandra Johansen, Treningsansvarlig
98413445
Martin Steen, Containeransvarlig
98020779
Andre Steindal, Containeransvarlig
90894968
Dag Solbakken, Anleggsansvarlig
97017432
Kjell Askeland, Dugnadsansvarlig
90025308
Knut Steen Rakner, Webansvarlig
47419460

thammerstad@hotmail.com
alexandra.johansen@gmail.com
martin@steen.no
polden.andre@gmail.com
dag.solbakken@moller.no
kjell.askeland@moller.no
knut@speedball.club

THH
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KSR

Fraværende
Petter Tennebekk, Rekrutteringsansvarlig
Kim Joensen, Kursansvarlig
Kjell Angeltveit, Arrangementsansvarlig
Jens Olav Bertelsen, Arrangementsansvarlig

ptennebekk@gmail.com
kimjoe911@me.com
kjell.angeltveit@gresvig.no
jensolavb@hotmail.com

PT
KJ
KAN
JOB

47290489
40844448
90858899
90189091

Sak

Diskusjon og konklusjon
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Status på saker fra forrige referat.
-Container på stell, noe opprydding gjenstår. Ramme til mini
anskaffet og motor skal monteres over. «Ny» stor kart er
ønskelig, og ledergruppen vedtok å anskaffe ramme med
Yamaha motor. Rotax motoren skal monteres over og være
primærvalg for den store karten.
-Dugnadslister lagt ut for påtegning, og ved utløp av frist fylles
ledige plasser uvilkårlig. Unngå så langt mulig å bruke folk fra
ledergruppen og sportskomiteen til kioskvakter.
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Sportskomite og Sommercup.
Øystein Verlo vil snakke om dette på medlemsmøte i morgen.
Sportskomiteen mangler ett medlem. Uvisst hva status er i
forhold til oppgaver, fremdrift og hva vi har kontroll på. Det
begynner å haste med å avdekke behov, samt sende ut
informasjon.
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Trening og treningsansvarlig.
Det er behov for å justere litt på våre treninger, disse tingene ble
diskutert og vedtatt;
-Ved mer enn 6 karter på banen skal en treningsansvarlig
befinne seg i tårnet og styre banens lys derfra. Dette gjelder alle
klasser. Dette for å bedre sikkerheten ved uhell/stopp på banen.
-Rollen som treningsansvarlig må tas på alvor. Det er vår plikt
og vårt ansvar som foresatte og aktører i NMK Bergen Go-kart å
hjelpe hverandre til en trygg og innholdsrik trening. Dette

Ansvar

MS/AS

KA

Frist

handler i stor grad om holdninger. Dette innebærer blant annet å
være seg sitt ansvar bevisst og å tørre å ta de avgjørelser som
er nødvendig. Som foresatte plikter vi å gjøre jobben så enkel
som mulig for den som er treningsansvarlig.
Treningsansvarlig må ta tak i og veilede hvis
ureglementert/uvettig/ulovlig kjøring foregår. Han/hun må følge
instruks som er gjort tilgjengelig og kjent i bua. Det er ikke den
som påpeker ting som er den kjipe eller vanskelige, men den
som setter treningsansvarlig i situasjonen som medfører dette,
som må ta det på sin kappe.
-Deling av klasser på trening må gjøres etter skjønn og ønsker
fra de som trener. Under ingen omstendighet skal brudd på
lover og regler aksepteres (blanding av klasser), uansett hvor
god/praktisk grunn man måtte ha. Noen må stå til ansvar
dersom ting skjer.
-Dersom man ikke har anledning til å stille som
treningsansvarlig den dagen man er utpekt, må man søke å
finne en erstatter. Dersom dette ikke lykkes, må man meddele
dette (typisk på FB) at dagens trening dessverre må avlyses
hvis ingen kan overta oppgaven.
-Det er ønske om å arrangere supertrening før Sommercup’en i
Bergen, dersom det er behov for dette. Primært for de to minste
klassene.
-Det er også ønske om å kunne kjøre trening med «trener»
tilstede ved anledning. Da gjerne med noe gjennomgang utenfor
karten, supplert med kjøring og veiledning.
-Kontroll av dokumenter og avgifter må skjerpes inn. Dette vil bli
tatt tak i og håndhevet ganske umiddelbart. Rutinene skal
skjerpes inn, vi må ha ting på stell.
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Klubbmesterskap 2017.
Klubbmesterskap for NMK Bergen Go-kart vil i år bestå av de 3
løp som arrangeres på Eikås. Totalt 6 finaler, der 1 kan strykes,
vil være tellende. Poeng regnes ut etter siste løp.
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Oppbevaring og mulighet for mekking.
Mulighet for å skaffe sted til å mekke og oppbevare kart/utstyr
på Eikås skal utredes. Flere henvendelser er gjort til klubben
med spørsmål om dette.

THH
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Neste møte.
Neste møte i ledergruppen er planlagt til mandag 8.mai kl 19 på
Eikås. Tony sørger for innkallinger. Sportskomite vil ha egne
møter.

THH 25.april

Fint om alle i ledergruppen kan melde fra hvis de ikke kan
stille på møter, det gjør det litt lettere å planlegge.
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Observatører
Ingen
Sted og dato
Bergen, 2017.04.19

Signatur
Tony H. Hammerstad
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