Årsberetning for NMK Kongsberg 2017
Styret har bestått av
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•
•
•
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•
•

Vidar Sten-Halvorsen, Leder
Vidar Lande, Nestformann
Anne Becker, Sekretær
Steinar Tingvoll, Styremedlem
Geir Bjørhovden, Styremedlem
Siw Renate Sjøstrand, Kasserer
Ruth Helene Ramberg, Representant fra MX
Geir Rise, Representant fra Gokart
Tom Erik Svendsen, Representant fra Speedway
Steffen Hagen, Representant fra Bil
Suppleanter
o Roger Jensen
o Asbjørn Lund

Styret har avholdt 11 regulære styremøter i 2017. I tillegg har ledende representanter fra grenene
deltatt på sportsmøter og komitemøter hos Forbund og NMK sentralt. Klubben var representert med 2
av 5 mulige representanter på NMK sitt landsmøte. Klubbens medlemstall er relativt stabilt og vi er den
største NMK klubben i landet.
Sportslig har det vært gode resultater i alle grener og vi har talenter som har vist stor framgang og gode
resultater det siste året. Flere topp plasseringer både nasjonalt og internasjonalt for våre førere, se
grenenes årsberetninger for detaljer om dette.
Det har også i denne perioden vært lagt ned mange dugnadstimer og mye innsats på anlegget slik at
dette nå framstår enda bedre.
Økonomien i klubben er sunn, vi har nedbetalt en god del på gjelden vår, men økonomisk disiplin er
nødvendig også videre framover. Det nye strømmannlegget er nesten ferdig, her er det også denne
perioden lagt ned store mengder dugnadsarbeid.
Vi hadde planer om å gjennomføre en ny åpen dag våren 2017. Det viste seg vanskelig å finne en dato
som passet og som ikke kolliderte med andre store arrangementer. Det gjorde til at vi besluttet å ikke
gjennomføre denne åpne dagen allikevel. Styret ønsker å gjennomføre åpen dag i 2018 i forbindelse
med 90års jubileet til NMK Kongsberg.
Styrearbeidet har vært preget av endel uenighet og samarbeidsutfordringer dette året. Dette gjør det
vanskelig å holde på motivasjonen for styremedlemmene, og det er planlagt endel tiltak rundt klubb
utvikling for å forsøke å bedre dette i år.

