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VELKOMMEN TIL 

ÅRSMØTE
FOR 2022

NMK GARDERMOEN

Avholdes i klubbhuset 

Torsdag 23. mars 2023 kl. 1800



Det innkalles til ordinært årsmøte for NMK Gardermoen torsdag 23.mars 2023 
klokken 1800 Sted: Motorparken, klubbhuset NMK Gardermoen

1. Godkjenning av de stemmeberettigede

2. Valg av dirigent

3. Valg av protokollfører

4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
5. Godkjenning av innkalling
6. Godkjenning av sakslisten
7. Godkjenning av forretningsorden
8. Behandling av årsmelding og gruppemeldinger MC og BIL
9. Behandling av regnskap, revisjons- og kontrollkomiteens beretning
10. Saker til behandling:
11. Fastsettelse av årskontingent
12. Vedtak av budsjett 2022
13. Behandling av NMK Gardermoen sin organisasjonsplan



1. Valg:

a. Leder
b. Leder Bil
c. Leder MX
d. 1. styremedlem
e. 2. varamedlem
f. Revisorer/Kontrollutvalg
g. Representanter til de ting og møter i de organisasjoner NMK Gardermoen er tilsluttet, 

eventuelt å gi styret fullmakt til opprettelse av representanter
h. Valgkomite, leder, 1 medlem og 1 varamedlem

Forslag til årsmøtet sendes til styret senest 09. mars 2023 til post@nmkgardermoen.no

Årsmøtedokumenter blir tilgjengelige på NMK Gardermoen sine hjemmesider senest 

16. mars 2023

Vel møtt!

Hilsen Hovedstyret NMK Gardermoen



Hovedstyrets sammensetning for 2022: Leder Tormod Karlstad, N. leder Johnny Gravseth, 
1. styremedlem (leder BIL) Torgeir Sundby, 2. styremedlem (leder MC) Runar Dahlen Krogstad,
3. styremedlem Atle Skaar 4. Styremedlem Linn Rønning, 1. varamedlem Stig Slettom,
2. varamedlem Hanne Rud. Regnskapsfører: Regnskapspartner AS v/ Thor Arne Fosse. 
Valgkomite: Kjell Morten Rønne, Maria Meyer. Kontrollutvalg: Kari Stuveseth og Siv Tandberg. 

Styret: Det har vært avholdt 10 styremøter i årsmøteperioden. Det har vært behandlet 49 saker i 
2022 og 22 saker i 2023 frem til årsmøtet for 2022. Ellers har styret hatt kommunikasjon og 
behandling av saker fortløpende pr. E-post, telefon og Teams. NMK Gardermoen har hatt et 
aktivt styre hvor vi har jobbet godt og konstruktivt sammen. Det er gjennomført  til sammen 5 
gode arrangementer på Bil og Mx gjennom sesongen. Det å arrangere løp blir mer og mer 
utfordrende da det kreves mer og mer av oss samt at det har vært store prisøkninger på det 
meste.  Vi trenger å markedsføre arrangementene våre bedre for fremtiden, men dette koster 
penger. Det som gir oss gode inntekter er billettsalg samt kiosksalg. Det har vært brukbart med 
publikum på noen av arrangementene som er gjennomført dette året, men med god 
markedsføring foran hvert arrangement så kan det være mye å hente her. Med stor innsats fra 
frivillige og våre medlemmer så har alle arrangementene blitt gjennomført med stil. Dette er vi 
veldig stolte av. Vi ønsker likevel at flere av medlemmene melder seg på og hjelper til da dette er 
gull verdt. NMK Gardermoen har atter en gang bevist til de grader at vi virkelig kan når det 
gjelder. 

Speakertårn og MX brakker: Disse brakkene begynner å bli i dårlig forfatning og vi har sett på 
mulighet for å bytte ut disse, men vi har ikke landet på noe ila 2022. Det er innhentet tilbud på 
brakker til nytt speakertårn. Dette er noe vi må gjøre noe med om vi skal kunne arrangere NM i 
fremtiden. MX har fått 2 stk brakker som er i bra forfatning og disse blir byttet ut med dagens 
brakker. Dette er veldig bra.

Sak: 8 Hovedstyrets årsberetning



Maskiner: Vi eier per i dag 2 traktorer som er i relativt god stand, men har likevel vært en del 
reparasjoner på dem  ila året. Dette koster penger. Vi har gjennom året måttet leie inn noe maskiner 
da vi har startet ombygging av MX banen samt noe omgjøring på bilbanen. Vi må hele tiden sørge for 
at våre baner opprettholder sine gode standarder også når vi kjører treninger. Dette er med å trekke 
nye medlemmer til klubben. Styret har i år ikke fått inn støtte fra ABC midler enda pga dette er 
forskjøvet med søknadsfrist innen 1. mai og midler blir utbetalt  ila Juni. Dette gjelder da for 2022, 
men for ikke bokført det for 2022. Det er i tillegg søkt om MVA kompensasjon og denne er utbetalt. 
Dette er støtte vi er helt avhengige av for å kunne holde liv i klubben. Det er en del arbeid med å få 
inn disse pengene, men dette er kjempeviktig for klubben. 

Medlemmer: Klubben har pr. 31. Desember 2022, 499 betalte medlemmer. 

Møter og ting: Medlemmer og tillitsvalgte har deltatt på ulike arrangement som er avholdt av NMK, 
Norges bilsportforbund og Norges Motorsportforbund. 

Utleie: Vi har gjennom året hatt en god del utleie som gir gode inntekter. Vi har flere faste aktører som 
kommer tilbake hvert år, noe vi er veldig takknemlige for. Det har gjennom året blitt jobbet med nye 
mulige leietakere av anlegget. 

Økonomi: Klubbens økonomi er nå tilfredsstillende, Klubben har behov for å bygge opp økonomien 
enda mer. Skulle vi mot formodning måtte flytte grunnet 3. rullebane, så trengs det økonomi til dette. 
Klubben har ikke tatt opp noe kreditt eller lån i 2022. Vi har heller ingen leasingavtaler. Klubben er per 
nå gjeldfri. 
Klubbens beholdning pr. 31.12.2022: 
Overskudd 2022: 
Egenkapital pr. 31.12.2022:



Sak: 8 Bilgruppas årsberetning for 2022



Sak: 8 MX gruppas årsberetning 2022



Sak: 8 MX gruppas årsberetning 2022



Sak: 9 Idrettslagets regnskap

Behandling av regnskap, revisjons- og kontrollutvalgets beretning.

Redgjørelse fra kontrollutvalget legges frem på årsmøtet.



Resultatregnskap 2022



Resultatregnskap 2022



Resultatregnskap 2022



Resultatregnskap 2022



Resultatregnskap 2022





Sak 10: Saker til behandling

Det har ikke kommet noen saker til behandling.



Sak 11: Fastsettelse av årskontingent for 2024

Det foreslås ingen endringer av kontingenten for 2024.

Senior kr 650,-

Junior kr 450,-

Pensjonist kr 450,-

Foresatt/Ledsager kr 450,-



Sak 12: Vedtak av budsjett 2023







Sak 13: Behandling av NMK Gardermoen sin organisasjonsplan



Hovedstyre
LEDER

N.LEDER

1. STYREMEDLEM

2. STYREMEDLEM

3. STYREMEDLEM

4. STYREMEDLEM

2 VARAMEDLEMMER

Organisasjonskart NMK Gardermoen
ÅRSMØTE

VALGKOMITÉ
LEDER OG 2 MEDLEMMER

KONTROLLUTVALG
(2 medlemmer)

MC gruppen Bil gruppen



Sak 14: Valg

a. Leder

b. Leder Bil

c. Leder MX

d. 1. styremedlem

e. 2. varamedlem

f. Revisorer/Kontrollutvalg

g. Representanter til de ting og møter i de organisasjoner NMK Gardermoen er tilsluttet, 
eventuelt å gi styret fullmakt til opprettelse av representanter

h. Valgkomite, leder, 1 medlem og 1 varamedlem



Takk for nå.
Vel Hjem !


