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Fremdriftsplan for NMK Haugaland 
Område 2018 2019 2020 2021 

Bane Legge ny asfalt Oppdateres etter  

utestående pålegg. 

Oppdatere sandfelle i  

første S-sving. Godkjenne  

for trening begge veier. 

Utrede flombelysning. 

Flaggpostboder og 

flombelysning. 

 

Klubbhus  Utrede vann, kloakk, toalett 

og dusj. 

Fjerne småvinduer i nord. 

Montere varmepumpe. 

Male ferdig. 

Etablere vann og kloakk 

Tilkoble strøm. 

 

Bunkers  Montere skyveporter. 

Avfukter i bunkerser x 3. 

Tette lekkasje i teknisk bod. 

Montere porter i teknisk bod 

  

Depo Utvide utslippsområde  

montere porter. 

Asfaltere vei inn til banen.   

Go Kart Arrangere treninger og løp.  

Bruke pilotklubbmulighet. 

Arrangere Sommercup, 

#7 Løp og Lær og  

Vestlandsmesterskapet. 

”Løp og Lær” og  

Vestlandsmesterskapet. 

 

 

FMP Støtte prosjektet Støtte prosjektet Støtte prosjektet Støtte prosjektet 

HTG Jobbe med tilbud  

om Go Kart linje 

Oppstart Go Kart linje Utvide tilbudet i 

Go Kart linje til  

ungdomskole 

 

Go Kart utleie  Utrede mulighet for klubben 

å drive utleie. 

Drive Go Kart Utleie Drive Go Kart  

Utleie 
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1.0 Forord 
Programmet du har foran deg nå skal være et verktøy for at NMK Haugaland (NMK-H) 

skal klare å drive på en forskriftsmessig og forsvarlig måte. Vi har valgt å kalle det for 

NMK Haugalands Bruksanvisning (BA). I denne skal det være lett å finne frem til 

prosedyrer og retningslinjer klubben er nødt til å følge, samt tradisjonene klubben har 

som er greie å føre videre. I dette programmet finnes også instruks for de forskjellige 

verv og grupper som er satt av NMK Haugaland. De skjema som er/kan være 

nødvendig å finne frem til er også tatt med sammen med internettadresser. Ta selv 

forbehold om at nettadresser endres og ny innformasjon skapes andre steder. 

I bunn av denne BA ligger Norges Bilsportforbunds (NBF) “Fair Race” 

verdigrunnlag som skal veilede alle; utøvere, funksjonærer og ledere til å gjøre 

motorsport attraktiv for alle. Utfyllende dokumentasjon finnes her: 

http://bilsport.no/om-bilsport/verdigrunnlag-og-fair-race/ 

 

Bruksanvisningen skal finnes i en elektronisk utgave hvor man kan gå inn og gjøre 

endringer i forbindelse med revisjon, og det skal finnes minst en utgave i papirformat 

som ligger i Klubbhuset. 

Leder ber om at medlemmene setter seg inn i de tradisjoner, rutinene og retningslinjer 

som er satt for NMK Haugaland. 

1.1 Nyttige lenker/innmelding 
Klubbens nettside: http://www.nmk-haugaland.com 

 

Norsk Motor Klubb, hovedside som benyttes til innmelding av nye medlemmer: 

http://www.nmk.no 

Direkte link til innmelding i NMK. (Husk å før opp ”NMK Haugaland” som lokal 

klubb): http://www.nmk.no/index.php?option=com_rsform&formId=3&Itemid=99999 

 

1.2 Dugnad 

NMK Haugaland drives av folk som jobber dugnad. Dugnad kommer etter lønnet 

arbeid i proriteringsrekkefølgen. Lønnet arbeid er preget av krav og måloppnåelse, 

dugnad skal preges av frivillighet og glede. Det er ingen tvang å være med, men 
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alle bidrag verdsettes høyt og fører til bedre tilbud for hele familien. Det er likestilt 

om man er løpsleder, fører regnskap for klubben, legger opp nytt elektrisk anlegg 

eller maler tak. En time er en time uansett. De som jobber mest får prisen “årets 

dugnadsjel” og premie som kan være så mangt. Alle som har jobbet dugnad er 

med i trekning om egne premier som deles ut på årsmøtet. 

1.3 Go Kart 

Her finner man alt av regelverk, søknader og hjelpemidler til utøvelse av karting. 

Norges Bilsportforbund: http://www.bilsport.no 

 

Vestlandsmesterskapet i Go Kart sin facebookside: 

https://www.facebook.com/groups/vestlandsmesterskapet/ 

 

Naboklubber som inngår i Vestlandsmesterskapet: 

NMK Bergen: http://www.nmkbergen.no 

KNA Klepp: http://klepp.kna.no 

NMK Sunnfjord: http://www.nmksunnfjord.no 

 

Privat nettside for påmelding til løp, nyheter, startnummer etc: http://gokartsport.no 

1.5 Funksjonærer 

Funksjonærer i NMK Haugaland har samme status og rettigheter som utøvere og 

ledsagere. De skal dertil også inviteres til årsmøte og medlemsmøter eller fester. 

Bare betalende medlemmer av NMK Haugaland har imidlertid stemmerett. 

Huskeregel: FUN-K-SJÅ-NÆR 

• FUN, som i moro og lystbetont 

• K, som i Karting 

• SJÅ, som i at vi skal ”se” våre funksjonærmedlemmer og at de igjen skal se 

utøvere og ledsagere som gjester klubben vår. Å se handler om å sette av 

tid til å forstå og tilrettelegge for en trivelig deltakelse i NMK-H. 

• NÆR, som i at funksjonærer deltar på lik linje med andre medlemmer og for 

samme innbydelser og rettigheter. 

Det skal føres eget register over alle funksjonærer med navn, fødselsdato, 

adresse, mobilnr og mail. Sekretæren i klubben har ansvar for dette. 
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1.6 Visjoner 
NMK Haugaland skal være en motorklubb som tilbyr Trial, Go Kart, gatebil og Racing 

aktivitet til beboere på Haugalandet. Klubben skal ha en stabil medlemsmasse med 

fokus på både bredde og elite. Anlegget skal videreutvikles og forbedres. Interreserte 

som ønsker å begynne med Go Kart skal tas i mot på beste mulige måte. 

1.7 Verdier 
NMK Haugaland har vedtatt følgende verdier: 

1.7.1 Humor.  

Det skal være gøy å drive med motorsport uten for stort preg av alvor. Alvor er det 

nok av på skole og i arbeidslivet, det vil vi ikke ha mer av i fritiden. Det samme 

gjelder ved dugnadsaktivitet som skal være preget av selvledelse og frivillighet. 

1.7.2 Galskap.  

Som i positiv galskap som sprenger grenser og prøver på nye løsninger og 

eksperimenterer i nye kreative ideer. 

1.7.3 Fantasi. 

Alle medlemmer har lov å utfolde sin fantasi og komme med forslag om endring og 

forbedring. 

1.7.4 Glede 

Alle medlemmer i NMK skal ha det trivelig når de driver med sin aktivitet. 

1.7.5 Mot 

Det å ha mot vil si å tørre å prøve og bevege seg ut av komfortsonen for å strekke 

seg til å bli bedre både sportslig og på klubbnivå. 
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1.7.6 Hjelpsomhet og fadderordning 

Alle gjester av NMK skal møtes av hyggelige og hjelpsomme medlemmer. Nye 

utøvere skal få hjelp av mer rutinerte medlemmer som kan dele av sin erfaring. De 

som ønsker skal få bli faddere. 

1.7.7 Foreldrevettregler barneidrett 

• Møt opp på trening – barna ønsker det! 

• Gi oppmuntring til alle deltakerne under løp og trening. 

• Gi oppmuntring både i medgang og motgang – IKKE gi negativ kritikk! 

• Hjelp barna til å takle både å vinne og komme lenger bak. 

• Støtt dommeren og funksjonærene – Ikke kritiser dommeravgjørelser 

unødig. 

• Vis respekt for det arbeidet klubben gjør – tilby din hjelp. 

• Husk at det er barnet ditt som er utøver – ikke du ;-) 

• Overhold regelverk i forhold til alkohol og barneidrett. 

1.8 Prisliste 
Årsavgift 2000 kr 

Årsavgift neste familiemedlem på samme adresse 0 kr 

Dagsavgift medlem 200 kr 

Dagsavgift ikke medlem 300 kr 

Engangslisens (fører og vogn) 100 kr 

Bunkersleie, pr plass ved bane 1000 kr 

Bunkersleie, pr plass i bortre bunker 750 kr 

Containerleie pr år 24000 kr 

Nøkkeldepositum 500 kr 

Kjøp klubb Go Kart 5000 kr 

Leie liten Go Kart 10 min 100 kr 

Leie Stor Kart 10 min 300 kr 

Leie liten Go Kart en hel trening inklusiv lisens 500 kr 
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2.0 Historie  
Haugaland Motorklubb ble stiftet i juni 1986. Den 5. mai 1989 ble klubben medlem i 

Norsk Motor Klubb (NMK) og derav endret navnet seg til NMK Haugaland. Den som var 

største pådriver den gang var Rune Endresen, som i dag også er leder for Haugaland 

Motorsenter. I 1988 sto Go Kart banen ferdig takk være drivkreftene til Endresen, Per 

Martin Kolbeinsen og Per Froestad med flere. Siden den tid har det vært aktivitet innen 

Trial og Go Kart på Haugaland Motorsenter.  

1. Etablerte Trial områder i 1985 og drev Trial aktivitet først 

2. Bygde Go Kart bane som offisielt ble åpnet 1989 med 40 års bruksrett til 2028 på 

Haugesund Kommune sin eiendom. 

3. Hadde sitt første asfalt-racing (bil) løp 4. november 1989. 

4. Hadde sitt første Go Kart løp i 1989 

5. Norgesmestre blant klubbens medlemmer i flere klasser i Go Kart i 1992-93-94-

98-99-00-02-03-05-09. 

6. Klubben hadde 178 betalende medlemmer i 2015. 

7. Arrangerte NM/NC i Go Kart i 1992-93-94-95 og 1998-99 

8. NMK Haugaland stiller i 17. mai toget med medlemmer som også har med seg 

faner med aktuell innformasjon Go Karter. 

9. Klubbhuset ble påbegynt i 2008 og åpnet 2011 offisielt. 

10. Nytt sekreteriat påbegynt 2012, ferdigstilt 2013. 

11. Trial aktivitet vedtatt lagt ned i NMK Haugaland 2013 på grunn av at ingen aktive 

var igjen til å drive aktiviteten. 

12. Enorm rekrutering frem til 2016 sesongen. Mange aktive på hver trening. 

13. Fortsatt god rekrutering 2017. Over 1000 deltakere på trening gjennom sesongen. 

Stian Lie nr 3 i NM (Junior 125). Idar Gjerdevik nr 3 i Norgescup – Mini. 

14. Vedtak om og legge ny asfalt i 2018.  

15. Lagt ny Asfalt og oppdatert depo i 2019. 

16. Stian Lie Norgesmester og tildelt Haugesund Kommune Idrettstipend, Idar 

Gjerdevik vunnet Norgescup. 

2.1 Banerekorder Go Kart  
Kun registrerte tider fra løp er gjeldende. Forbehold om feil pga manglende data. 

Formel Cadetti: 44,137 sek, Idar Gjerdevik, NMK Haugaland, 2016 
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Formel Junior: 42,80 sek, Frode Lie, NMK Haugaland,1990 

Formel Micro: 46,27 sek, Anders Vik, NMK Bergen, 2007 

Formel Mini 85ccm: 42,14 sek, Espen Liseth, KNA Klepp, 2004 

Formel Mini 95ccm: 42,443 sek, William Pedersen, NMK Haugaland 2013 

Formel Mini 60 ccm: 42,373 William Pedersen, NMK Haugaland 2015 

Jr 60:  40,50 sek, Marcuss Kidess, NMK Haugaland, 2008 

Jr 60 m/rpm stopp: 41,510 sek, Stian Lie, NMK Haugaland, 2014 

Formel Ica Junior: 36,06 sek, Einar Lie, NMK Haugaland, 1999 

Formel Yamaha: 39,461 sek, Lars Angeltveit, NMK Bergen, 2014 

Formula A: 35,30 sek, Frode Lie, 1993 

Formel Production: 36,68 sek, Vetle Kvia, 2008 

Formel Rotax: 38,28 sek, Harald Aarsland, KNA Klepp, 2010 

Formula C: 34,34 sek, Jarle Gåsland, 1993 

ICC/KZ2:  35,05 sek, Einar Lie, NMK Haugaland, 2004 

ICE/250 Nasjonal: 35,03 sek, Frode Lie, NMK Haugaland,1999 

KF Junior:  37,39 sek, Erik Ask, NMK Haugaland, 2015 

X30:  37,940 sek, Erik Ask, NMK Haugaland, 2016 
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3.0 Organisering 

 

 

Årsmøtet	

Styret	
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3.1 Avtaler som regulerer bruk av Haugaland Motorsenter 

3.1.1 Avtale med Haugesund Kommune som grunneier.

 

3.1.2 Støykonsesjon fra Statens forurensingstilsyn 
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3.2 Profilering 
Når det sendes ut startbekreftelse på mail til alle utøvere skal det også legges ved 

en plakat som kan skrives ut og henges opp som opplyser om løpsdato og status. 

Plakater kan henges opp på kjøpesentre, skoler etc i tillegg. Barna som vinner 

pokaler kan med fordel ta disse med på skolen etter løpet og vise dem frem til 

klassen sin. Klubbens medlemmer kan invitere til Go Kart bursdag på banen og 

benytte klubbhuset gratis. Dersom det skal kjøres kan klubbens go karter leies. 

3.3 Miljøpolitikk 
I all motorsport er miljø viktig. Tenkt på søling av kjemikalier, støy og eksosutslipp. 

Utslipp er jo en del av sporten, men vi kan likevel tenke på hvordan vi sorterer og 

tar mot dekk og olje. Unngå søl av olje og bensin ved å bruke absorberende matte 

under kjøretøyet. NBF har utarbeidet egen miljøpolitikk som man finner her: 

http://bilsport.no/miljo/ 

3.4 Begynne med Go Kart? 
For å begynne med Go Kart i Haugesund har man to alternativer: 

Alt 1: Leie Go Kart av klubben og kjøpe engangslisenser hver treningsdag. Dette 

er greit for å prøve ut sporten, men skal ikke være en varig løsning. 

Alt 2: Ta lisenskurs og løse førerlisens. Kjøpe Go Kart og løse vognlisens. Betale 

treningsavgift for ett år om gangen til NMK-H. Løse medlemskap i NMK-H. I tillegg 

må alle under 18 år ha en ledsager som må løse ledsagerlisens. Dette er det beste 

alternativet når man er ”bitt av basillen”. I Tillegg går det an å leie seg plass i 

klubbens bunkers på årsbasis slik at man ikke trenger frakte utstyret med seg hjem 

hver gang. 

4.0 Styret 

4.1 Sammensetning 
Styret i NMK Haugaland består av medlemmer som hører til Go Kart gruppen. 

• Leder 

• Nestleder 

• Kasserer 

• Sekretær 
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• Styremedlem 1 

• Styremedlem 2 

• 1. vara (Fast medlem i styret) 

• 2. Vara (Fast medlem i styret) 

Alle som skal ha verv i NMK må være personlig medlem i NMK.  

4.2 Møter 
De møter klubben kaller inn til er: 

• Medlemsmøte.  

• Ekstraordinært medlemsmøte  

• Årsmøte  

• Ekstraordinært årsmøte.  

• Styremøte.   

Innkalling til årsmøte har egne føringer innfelt i klubbens regelverk. 

Medlemsmøte gjennomføres når styret ønsker det eller når det kommer viktige saker fra 

medlemmene eller klubbens undergrupper. 

4.2.1 Møteinnkalling 

Styrets leder kaller inn til styremøte. Under styremøtene serveres det kaffe, saft/brus og 

kjeks/sjokolade eller lignende. 

Følgende skjema benyttes: 
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NMK Haugaland Org nr: 993 607 355 
Jovegen 35 Mail:  nmkhaugaland@gmail.com 

5514 Haugesund Web: http://www.nmk-

haugaland.com/ 

 

 

Møteinnkalling til Styremøte nr ”nr”/2012 

              
 

Dato:   xx.xx.xxxx, kl. xx.xx – xx.xx 

 

Sted:    Jovegen 35, 5514 Haugesund 

              
 
 
Saksliste 
 

Utestående saker fra tidligere styremøter 

”nr”.”år”  

  

 

Nye saker 

”nr”.”år”  

  

  

 

Haugesund xx.xx.2012 

 

Med Hilsen 

 

   

Leder,  
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4.2.2 Møtereferat 

Styrets sekretær skriver referat. 

Følgende skjema benyttes: 

 

NMK Haugaland Orgnr: 993 607 355 
Jovegen 35 Mail: nmkhaugaland@gmail.com 

5514 Haugesund Web: http://www.nmk-

haugaland.com/ 

 

 

Protokoll fra Styremøte nr x/2012 

(Husk at årsmøteprotokoll skal sendes NMK sentralt.) 

              
 

Dato:   xx.xx.xxxx, kl. xx.xx – xx.xx 

 

Sted:    Jovegen 35, 5514 Haugesund 

 

Til stede:    ”navn” 

   

Forfall:   ”navn” 

 

Neste styremøte:  xx. ”måned”, kl xx.xx til kl xx.xx 

 
              

 
 

Behandling av utestående saker fra tidligere styremøter 

”nr”.”år” ”Vedtak”, ”Ansvar” og ”frist” 

  

  

 

Behandling av nye saker 
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”nr”.”år” ”Vedtak”, ”Ansvar” og ”frist” 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

       

Leder,   Nestleder,   Kasserer,  

 

 

      

Sekretær,   Styremedlem,  1. varamedlem 

 

 

  

2. varamedlem,     
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4.3 Leder 
Leder er styrets øverste myndighetshaver, og skal lede styret mellom årsmøtene. 

For øvrig forplikter leder seg til å: 

1. Påse at de vedtak som er fattet av årsmøtet blir etterfulgt.  

2. Kalle inn til styremøter når det er behov eller når andre styrerepresentanter 

mener det er nødvendig.  

3. Lede styremøter. 

4. Avgjøre avstemming ved stemmelikhet. 

5. Ikke uten videre ta egne avgjørelser uten samtykke fra flertallet i styret.  

6. Vurdere driften av klubben etter klubbens vedtatte planer og retningslinjer. 

7. Ha kontakt med overordnede organer og kommunene. 

8. I saker hvor det av ulike grunner kreves underskrift være den som signerer på 

vegne av NMK Haugaland.  

9. Innrette seg etter de til en hver tid gjeldende lover og regler som er satt av 

NIF, NMK og NMK Haugaland.  

10. Være representant i senterstyret i Haugaland Motorsenter. 

11. Ha ansvar for media og innformasjon som går ut til media. 

12. Formell inngåelse av sponsorkontrakter. 

13. Representere klubben i Idrettsting, Motorting, Vestlandsmesterskap, med mer. 

14. Lede rekrutteringskomitéen. 

15. Ha kontakt med valgkomitéen. 

16. Se til at alt er på plass i god tid til årsmøtet.  

17. Sende ut innkalling og saksliste til årsmøtet. 

18. Redigere Facebook side og klubbens nettside. 

19. Håndtere kjøp og salg av rekruterings Go Karter. 

20. Håndtere utleie av bane til andre klubber og aktører. 

 

4.4 Nestleder 
Nestleder er fast representant i styret og har som de andre styrerepresentantene 

tale, forslag og stemmerett i styret. For øvrig forplikter nestleder seg til å: 

1. Ivareta leders oppgaver i dennes fravær, og har da de samme oppgavene og 

forpliktelser som leder. (Se for øvrig instruks for leder). 
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2. Påse at alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som 

innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker 

med utviklingshemming avkreves politiattest. Link til innhenting og håndtering: 

http://www.idrett.no/tema/politiattest/Sider/politiattest.aspx 

3. Være protokollfører i sekretærs fravær. 

4. Være representant i Haugaland Motorsenter (HMS) sitt styre. 

5. Være hovedansvarlig for forbereding og oppfølging av saker som behandles 

av HMS. 

6. Kontaktperson for kommersiell utleie av Go Kart. 

4.5 Sekretær 
Sekretæren er fast styremedlem og har som de andre styremedlemmene tale, 

forslags og stemmerett i styret. For øvrig forplikter sekretær seg til å: 

1. Føre protokoll fra møtene.  

2. Etter hvert styremøte sende referatet til gjennomgang hos styremedlemmene 

som deltok på styremøtet, før endelig referat skrives. Referatet limes deretter 

inn i protokollen.  

3. Til en hver tid arkivere alt av saker som har betydning for NMK Haugaland, 

herunder også post, avisartikler og bilder.  

4. Ha arkivstyringen i NMK Haugaland, slik at det til en hver tid er tilgjengelig for 

medlemmene på en lett og forsvarlig måte.  

5. Forfatte de brev som sendes fra NMK Haugaland, herunder også søknader 

om midler og sponsorer.  

6. Foreta idrettsregistrering. 

7. Søke om driftstilskudd fra Haugesund Kommune. 

8. Samarbeide med styret i de saker som skal ut fra NMK Haugaland.  

9. Kasserer og sekretær skal sammen sørge for at de arrangement klubben skal 

gjennomføre blir meldt inn iht. tidsfrister. (Søknadsfrist for Go Kart løp er 1. 

oktober, for NM og Norgescup er fristen 1. September). 

10. Føre kontaktliste over funksjonærer. 

 

4.6 Kasserer 
Kasserer er fast styremedlem og har som de andre styremedlemmene tale, 
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forslags og stemmerett i styret. For øvrig forplikter kasserer seg til å: 

1. Til en hver tid å ha kontroll over økonomien i NMK Haugaland. 

2. Til hvert styremøte kunne legge frem oversiktig rapport over regnskapet for 

styret. 

3. Sørge for at regninger som kommer inn betales fra riktig konto og før 

regningen forfaller. 

4. Sørge for at det blir sendt ut regning til de som måtte ha utestående betaling 

hos NMK Haugaland ved å benytte Conta Faktura systemet til klubben. 

5. Ha regnskapet ferdig revidert og godkjent av styret senest 14 dager før 

årsmøtet. Terje Larsen AS fører regnskap for NMK Haugaland. 

6. Føre regnskapet på en slik måte at det lett kan tas ut rapporter når styret eller 

årsmøtet krever det. 

7. Ta backup av regnskapet, slik at det til en hver tid er slik som det er lagt inn i 

regnskapsprogrammet. 

8. Snarest melde fra til styret hvis det ikke er dekning for utestående regninger. 

9. Kasserer og sekretær skal sammen sørge for at de arrangement klubben skal 

gjennomføre blir meldt inn og betalt iht. tidsfrister.  

10. Være ansvarlig for sponsorkomitéen. 

11. Forfatte søknader om økonomisk støtte sammen med styret. 

12. Utarbeide budsjett i sammarbeid med styret. 

4.7 Styremedlem 1 og 2 
Styremedlemmene er faste representanert i styret med tale, forslags og stemmerett. 

For øvrig forplikter styremedlemmene seg til å: 

1. Vise den tilliten den har fått av årsmøte, og bidra til å drifte NMK Haugaland 

på en fullt forsvarlig måte.  

2. Møte på de møtene som de blir innkalt til, og har da de samme forpliktelser 

som andre styremedlemmer.  

3. Være ledere for Go Kart gruppen. 

4. Bestille inn engangslisenser ved behov. Dette gjøres på mail til Norges 

Bilsportsforbund: info@bilsport.no 

5. Være ansvarlige for Go Kart treningene og lage en treningsoversikt som 

benytter følgende mal som etterlever støykonsesjon fra tidligere SFT (nå 
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fylkesmannen) og avtale med Haugesund kommune: 

• Ordinære onsdagstreninger for støyende Go Karter fra uke 13 til og 

med uke 43, utenom 20. juni til 20. august. Kjøretid fra kl 16.00 til 19.00. 

• Cadetti, Mini, Jr60, DD2 og vannavkjølt motor med to lyddempere 

trener hele året onsdager fra 15.00 til 19.00.  

• 2 lørdager pr måned fra uke 13 til og med uke 43, utenom 20. juni til 20. 

August for støyende klasser. Kjøretid fra kl 10.00 til 17.00. 

• Cadetti, Mini, Jr60, DD2 og vannavkjølt motor med to lyddempere 

trener hele året lørdager fra 10.00 til 17.00 

• 3 løp eller supertreninger i løpet av sesongen. 

• Ingen aktivitet på søndager. 

• Inntill 6 lørdager til arrangering av førerutvikling for bil. 

• Koordinere Naf Haugesund og omegn sin bruk av banen til Autoslalom. 

• Stengt Juli måned 

6. Oppnevne treningsansvarlige for aktuell sesong innen 1. januar. Listene om 

treningsansvarlige skal publiseres på klubbens nettside. 

7. Være baneansvarlige for selve Go Kart banen, og herunder jobbe for 

banegodkjenning. 

8. Ha hovedansvar for oppdatering av baneprotokollen. 

4.9 Varamedlem 1 og 2 
Varamedlemmene møter til de møter det innkalles til og har da tale, forslags og 

stemmerett som de andre medlemmene i styret. For øvrig forplikter 

varamedlemmene seg til å: 

1. Vise den tilliten de har fått av årsmøte, og bidra til å  drifte NMK Haugaland på 

en fullt forsvarlig måte.  

2. Møte på de møtene som de blir innkalt til, og har da de samme forpliktelser 

som andre styremedlemmer.  

3. Være nestleder for Go Kart gruppen og erstatte ledere av Go Kart gruppen i 

deres fravær. 

4. Være protokollførere for Go Kart gruppen. 

5. Ansvarlige for vedlikeholdet på Go kart gruppens områder forutenom selve 

banen. 

6. Dugnadsansvarlige. Føre oversikt over hva som trengs å gjøres og planlegge 
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dugnad for andre. Oppgaver deles inn i “jobbpakker” som klubbens 

medlemmer kan velge i selv. Det som blir gjort er bra, det som ikke blir gjort 

prøver vi få til neste gang. Dugnad skal være lystig og frivillig. 

 

4.11 Politiattester 
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et 

tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med 

utviklingshemming, skal avkreves politiattest. Innformasjon om ordningen og 

søknadskjema finnes her: 

http://www.idrett.no/tema/politiattest/Sider/politiattest.aspx 

Fra 2013 skal klubben ha en dedikert person som har ansvaret med å samle inn 

disse attestene. NMK Haugaland dedikerer nestleder til denne oppgaven. 

5.0 Instruks for undergrupper og funksjoner 

5.1 Løpskomitee - Go Kart 
Løpskomitéen skal jobbe for å planlegge de løp som skal arrangeres og følge de 

retningslinjer som gis fra styret. Minst en representant bør være til stede på 

arrangørkonferansen under Bilsportkonferansen som bruker å avvikles første 

helgen i oktober. Komitéen kan dellegere oppgaver, men har ansvaret for at 

oppgavene utføres. Løpskomitéen ledes av den som skal være løpsleder på det 

aktuelle arrangement. Norges Bilsport Forbunds fremdriftsplan skal benyttes. Den 

finnes på www.bilsport.no under fanen “arrangørportal” og her. 

Andre fastsatte oppgaver er: 

1. Reklamere i media for arrangementet 

2. Lage belønning til frivillige funksjonærer. Sosial tilstelning, Go Kart kjøring etc. 

3. Tildele morsomme priser for hendelser som har skjedd i løpet av året. Deles 

ut på årsmøtet. 

5.2 Førerutvilingskomitée/bilkjøring 
Førerutviklingskomitéen skal jobbe for å planlegge de banedager som klubben har 

for gateregistrerte biler. Herunder skaffe personell til gjennomføring. 
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Følgende kontrakt er standard og ufravikelig for klubber som ønsker å leie Go Kart 

banen til kjøring med gateregistrerte biler: 

 

5.2.1 Kontrakt førerutvikling 

 
NMK Haugaland Org nr: 993 607 355 
Jovegen 35 Mail:  nmkhaugaland@gmail.com 

5514 Haugesund Web: http://www.nmk-

haugaland.com/ 

 

 

Leiekontrakt 
              
 

Dato: xx.xx.xxxx, kl. 12.00 – 16.00 

 

Sted:  Jovegen 35, 5514 Haugesund 

 

Leier:  ”navn” 

 
Ansvarlig for leiger: ”navn” 

 ”adresse” 

 ”postnr” ”poststed” 

 Telefon: xxxxxxx 

 Mail:  

    

Leiebetingelser: 
 

1. Ved kjøring på bane er det vegtrafikkloven som gjelder. 

2. Ingen tidtaking tillatt. 

3. Kjøretøy som benyttes skal være registrerte og forsikrede ift veitrafikkloven, samt i forskriftsmessig 

stand for å kjøre på banen.  

4. Kjøretøy med lekkasjeproblemer får ikke kjøre på banen. 

5. Det skal ikke være spinning eller drifting på banen, da dette er i strid med vegtrafikkloven. 
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6. Ved kjøring på banen skal det alltid benyttes bil/MC hjelm. Publikum skal ikke oppholde seg på banen 

under kjøring. 

7. Uregistrerte kjøretøy er forbudt. 

8. Kjøretøy med prøveskilt er forbudt. 

9. Arrangør er selv ansvarlig for at alle sikkerhetstiltak blir fulgt, det skal være dedikerte personer til teknisk 

kontroll av kjøretøy og dedikerte personer til å overvåke kjøring samt ha kontroll med publikum.   

10. Utleier fraskriver seg ethvert økonomisk ansvar for arrangementet og gjennomføringen av dette. Selv 

om utleier kan holdes ansvarlig ved f.eks. avlysing av arrangemang. 

11. Det er obligatorisk med førersamling før banekjøring starter. Alle må få beskjed om at vegtrafikkloven 

gjelder og at kjøringen for øvrig skjer på eget ansvar.  

12. Leigetaker skal gjøre seg kjent med og kontrollere at brannslukningsutstyr og oljesanering er på plass 

før kjøring starter. Bruk av brannslukker koster 500,- pr. apparat. 

13. Leietaker er ansvarlig for alle skader på baneanlegg, utstyr og eiendommen forøvrig, herunder tyveri og 

hærverk. 

14. Leietaker sørger for rydding av depot området i bygninger og bosstømming. 

15. Banen skal sopes og sandgraver skal rakes, dekk som er kjørt ned skal stables opp igjen. 

 

 

 

Leiesum: 400,- kr pr kjøretøy ved mer enn 12 biler, og minimum 5000,- kr totalt. 

 

 

 

For utleier:  Ansvarlig leietaker 
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5.3 Go Kart utleie 
NMK Haugaland skal ha en egen talsperson som håndterer kommunikasjon med 

leietakere som ønsker å benytte Go Kart banen til kommersiell utleievirksomhet. 

Denne konstitueres av styret. Eventuelle kontrakter skal forelegges styret i NMK for 

gjennomgang og godkjenning før inngåelse. Kommersiell Go Kart utleie kan ikke 

avtales på tider som komprimerer treningstider for konkurranse Go Karter. 

 

5.5 Komite for utmerkelser og humorinnslag. 
Det skal være to personer som utropes av styret i NMK til å ta seg av anbefalinger 

for ”årets ildsjel” i NMK systemet sentralt. ”Årets dugnadsjel” i Norges 

Bilsportforbund og andre utmerkelser det går ann å søke på. Det skal og lages 

priser innad i NMK Haugaland for ”Årets dugnadsjel” som er den med flest 

dugnadstimer, ”Årets nykommer” som er den utøver som har samlet mest poeng i 

løp i løpet av sesongen, uavhengig av antall løp og ”Årets utøver” som er den som 

har gjort det best i Vestlandsmesterskapet, Norgescup og NM. Er det tvil om hvem 

av to personer som er tette i innsats eller resultat så gis det utmerkelse til begge. 

Humorpriser skal være ”Årets skiftenøkkel” som går til den man mener har skrudd 

mest og kjørt minst. 

5.6 Forhandlere 
De forhandlere som bidrar til rekrutering og vedlikehold av godt miljø, og som 

ønsker å selge deler og utstyr på Go Kart banen skal tas godt vare på. Forhandlere 

som bidrar positivt bør ikke pålegges så mye mer enn å serve kunder og bidra til at 

aktive og potensielle utøvere har tilgang på deler og utstyr under treningsdagene. 

Forhandlere skal prioriteres på plasseringslisten i asfaltdepo under trening. Under 

løp skal lokale forhandlere kunne velge de beste plassene, samt at forhandlere fra 

andre steder også skal kunne bestille gode plasser. 

6.0 Eiendeler og partsrettigheter 
NMK Haugaland (NMK) eier 50% av Haugaland Motorsenter (HMS) sammen med 

Stiftelsen Haugesjøen (SHS) som eier resterende 50%. NMK Haugaland eide fra 

før Go Kart banen. Stiftelsen Haugesjøen kjøpte seg inn med å bygge sitt eget 

verksted på området. Haugesund Kommune er grunneier på hele området og ga i 

1989 40 års bruksrett til HMS. HMS består av Go Kart banen, Trial Arenaen og 
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Stiftelsen Haugesjøen sitt verksted. I tillegg er Fagerheim Skole nært knyttet til 

området med skolebygg ved siden av SHS sitt arbeidstreningsverksted som 

elevene også benytter. Fagerheim Skole hører inn under Haraldsvang 

Ungdomskole og gir tilbud til elever med Individuell Opplæringsplan. NMK har 

retten til å drive motorsport aktivitet etter kl 15.00 ukedager og hele dagen lørdag 

og søndag. SHS har retten til å benytte banen på dagtid alle ukedager frem til 

15.00. 

6.1 Klubbhus og bygninger 
NMK Haugaland eier eget klubbhus, sekreteriat, verksted og bunkerser alene 

utenom SHS. NMK Haugaland leier ut klubbhus til Statens vegvesen som benytter 

den ved oppkjøringer for MC. SHS Leier ut banen til Statens vegvesen på dagtid. 

6.2 Norsk tipping 
NMK er medlem av Norges Idrettsforbund (NIF) derav har klubben også rett på 

tilskudd fra Grasrotandelen. Klubbens nummer er: 993607355. Her er link til 

Grasrotandelens nettside: https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/grasrot_sok 

For å knytte sin spilling til NMK kan man gjøre følgende: 

1. Send SMS Grasrotandelen <org.nr> til 2020, tjenesten er gratis. Dette 

forutsetter at mobilnummeret er registrert på kundeforholdet hos Norsk 

Tipping. 

2. Registrere klubbens registreringsnummer hos tippekommisjonæren du bruker.  

6.3 Go Karter 
NMK Haugaland kjøper og selger rimelige Go Karter som ett rekruteringstiltak. Det 

skal finnes oppdatert eiendelsliste i perm i klubbens verksted. 

Puffo er ikke for salg. 

De som skal prøve disse Go Kartene må løse engangslisens for vogn. Kjøpere 

betaler vognlisens. Vognlisensene oppbevares i treningsprotokoll. Alle Go Kartene 

må ha vedlikehold. Dette består av å smøre kjede mellom hver gang de er i bruk på 

banen, mellom hvert pass. Luftrykk i dekkene på de små skal være 0,8 bar, på de 

store skal det være 0,7 bar. De må vaskes og smøres og luftes bremser på ved 

behov. Go Kartene kan selges til nye rekrutter som ønsker å kjøpe dem. Da kjøpet 

klubben inn nytt utstyr. Prisen avtales med leder. 
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Det tilbys at de små kartene til 5000,- kr kjøpes tilbake for samme sum på 

betingelse av at de fortsatt er i god stand. Kriteriene er da at rammene er rette, at 

bremser ikke er utslitt, at kjede og drev er helt og fint, samt at det er mer dekk igjen 

på dem og at de er godt rengjorte. Klubbkartene kan også leies av potensielle 

rekrutter. Da koster det 100,- kr/10 min for de små og 300,- kr/10 min for de store. 

Ved hasardiøs kjøring skal det avbrytes med svart flagg. Føreren får da ikke 

refundert penger. Skader som forårsakes av uregelmentert kjøring må erstattes av 

leietaker.  

6.4 Trial sykler 
NMK Haugaland eier ikke Trialsykler pr 2016 

6.5 Plentraktor  
NMK eier en Craftsman plentraktor som benyttes til å klippe gresset på Go Kart 

banen. Den skal stå i klubbcontainer når den ikke er i bruk. Det skal finnes ekstra 

reimer (2 stk – en mellom kniver (delenr 180808) og en til drift av kniver (delenr 

174368) til enhver tid, dvs at om den som står på ryker så må det skaffes ny. 

Traktoren skal ha service med oljeskift, plugger, oljefilter, luftfilter og bensinfilter 

hver høst. Da skal den vaskes ned og ses grundig over av kyndige personer. 

Forhandler av deler til plentraktor er Smarten AS på Karmøy – Bø. Tlf nr 52818171. 

Modell nummeret på den er 917.277350, serienr er 052803D 001109. 

Bruksanvisning finnes her http://craftsman.dk/Reservedele/Traktor/917.277350.pdf 

6.5 Utstyr til Vestlandsmesterskapet 
NMK er deleier i utstyr for teknisk kontroll sammen med NMK Bergen, NMK 

Sunnfjord og KNA Klepp. Ansvarlig for utstyret er Jan Øyvind Gravdal. Hver klubb 

har hver sin teknisk ansvarlig som holder nøkkel til hver klubb sin lås til alukasse 

som utstyret obbevares i. NMK er deleier i utstyr til tidtaking sammen med NMK 

Bergen, NMK Sunnfjord og KNA Klepp. Ansvarlig for utstyret er Kjartan Grønsdal 

mobil 918 23 808. 

7.0 Andre brukere av Go Kart banen 
Go Kart banen benyttes av andre som leier av NMK, SHS eller HMS 
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7.1 Sjåførskoler 
Sjåførskolene Kåre Ekrene, Olas Trafikkskole, Trygve trafikkskole, Anne 

Haraldseid trafikkskole, Lilleskog Trafikkskole, Hesseberg Trafikkskole, 

Sunnhordaland Trafikkopplæring, Team Trafikkskole, Trafikkskulen Din og Stord 

trafikkskole betaler kr 1500,- pr år for å benytte sækreteriatet og toalett på banen. 

MC opplæring koster 500,- kr pr elev 

Mopedopplæring koster 250,- kr pr elev  

Brukstider: 
Mandag 08.00 til kvelden 

Tirsdag 08.00 til kvelden 

Onsdag 08.00 til 14.30 inntill videre, her får trafikkskolene tilbakemelding. 

Torsdag 08.00 til 15.00 

Fredagene kan banen brukes om dette klareres på forhånd. 

Autoslalom går på mandager. Må sopes  

Booking til Frode Lie på mail. 

Nøkkel til toalett henges i sekreteriat 

Hver sin nøkkel til bom  

Ikke tillatt for elever å kjøre på banen uten trafikkskole til stede. 

Grunnoppsettet på banen er slik Go Kart klubben bruker den. 

De som leier banen skal sette den tilbake i samme tilstand etter bruk. 

Kjegler settes i sekreteriat etter bruk. 

Langsiden sperres med dekk. 

Overgangsvei i sør sperres med dekkremse. 

7.2 NAF Haugesund og Omegn 
Naf benytter banen til autoslalom etter avtale, samt en bilsportdag. De betaler for 2 

ganger soping av banen i etterkant av sine arrangement. De betaler også 

banelisens og ansvarsforsikring, samt sporadisk vedlikehold av banen . 

7.3 Andre bilklubber 
NMK leier ut til bilklubber som ønsker å benytte banen til førerutvikling basert i 

vegtrafikkloven. Minste pris er kr 5000,- pr 4 timer. Ved mer enn 12 biler koster det 

400,- pr bil å bruke banen. 
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7.4 Kartskoler 
NMK Haugaland stiller seg positiv til kartskoler som ønsker undervise ved 

Haugaland Motorsenter. Dersom undervising foregår i ordinær treningstid er dette 

vederlagsfritt. Dersom banen ønskes disponert alene til kartskole skal eventuell leie 

og sum avtales med styret i NMK Haugaland på forhånd. 

 

7.5 Bilkjøring 
NMK Haugaland kan leie ut Go kart banen til kjøring etter Vegtrafikkloven. Sum er 

100,- kr pr sjåfør. NMK Haugaland medlemmer kr 50,-. Da gjelder fartsgrense på 

nærmeste tilstøtende vei. 

Banen kan leies ut til kjøring med lisensierte biler etter Norges Bilsportforbund 

regelverk. Sum er 350,- kr pr sjåfør og må foregå i ordinær treningstid. Godkjent 

treningsansvarlig for bil er Frode Lie og Halvor Solbakken. Ingen drifting tillat på 

banen. 

 

8.0 Viktige frister 

8.1 Idrettsregistrering 
Fristen for idrettsregistrering utlyses på mail til nmkhaugaland@gmail.com. Den 

som er registrert som leder i klubben får info på mail i god tid. Registreringen deles 

inn i betalende medlemmer og skilles i kvinner og menn fra 0-5, 6-12, 13-19,20-25 

og over 26 år. I tillegg deles dette inn i aktive innen Trial og Go Kart.  

8.2 Kommunale tilskudd 
Fristen for å søke om kommunale tilskudd opplyses på mail. Grunnlaget for dette 

ligger i idrettsregistreringen. 

8.3 Søknad om Go Kart løp 
Approbasjonsavgift for løp må betales inn samtidig med søknaden for å gjelde. 

• Ordinære løp: 1. oktober året før. 

• NM og Norgescupløp: 1. september året før. 
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• Regionsløp: senest 3 uker før løpet 

Avgift godskrives hvis løpet avlyses senest 2 måneder før løpsdato. 

8.4 Spillemidler til utstyr 
Alle lag og grupper tilknyttet NIF kan søke om spillemidler til utstyr. NMK 

Haugaland er tilknyttet NIF gjennom Trialaktivitet og Norges Motorsportforbund. 

  

Mail:  

 Vedlagt følger link til verktøykassa og passord for innlogging til søknadsskjema om 

spillemidler til utstyr 2012:  

http://toolbox.n3sport.no/main.asp?OrgElementId=67347 

Passord:  

Alt 1) kjs725 

Alt 2) Da dere benytter en utvidet versjon av Klubben Online, kan vi ikke sende ut 

passordet. Dersom dere likevel ikke kjenner til passord, ber vi dere ta kontakt med 

Idrettens Support (se kontaktinformasjon under). 

 Informasjon om retningslinjer, brukerveiledning og kontaktpersoner finnes på NIFs 

hjemmeside: 

http://www.idrett.no/tema/stotteordninger/Sider/Spillemidlertilutstyr.aspx 

www.idrett.no  - Støtteordninger – Spillemidler til utstyr. 

Registrering av søknader kan kun gjøres i perioden fra fredag 28. september til og 

med torsdag 8. november 2012.  

I 2012 søkte NMK Haugaland om spillemidler 3. oktober.  

8.5 Momskompensasjon 
Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige 

organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.. 

http://www.idrett.no/tema/klubbguiden/moms/Sider/Vare-

ogtjenestemoms2012.aspx. Forskrift om ordningen finnes her: 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20110506-0577.html 

8.6 Bilsporttalentet 
Alle klubber kan nominere utøvere mellom 15 og 21 år til årets Bilsporttalent. Seier  

medfører verdier for over 350.000,- kr i tillegg til oppfølging fra profesjonelle. Følg 
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med på utviklingen til klubbens talenter og følg med på tidsfrist for nominering på 

www.bilsport.no 

9.0 Deltakelse på ting, konferanser og i råd 

9.1 Bilsportkonferansen 
Bruker å være første eller andre helgen i oktober. Her diskuteres regelendringer for 

kommende råd i de respektive seksjoner. Det er og en arrangørkonferanse i løpet 

av denne helgen hvor NM og NC tildeles og hvor arrangører kan påvirke hvordan 

løp skal avvikles. I tillegg til dette er det også som regel ulike funksjonærkurs 

denne helgen. 

9.2 Kartsportkonferansen 
Bruker å være i begynnelsen av mars. Her bruker klubben å sende to 
representanter som også benytter anledningen til å ta kurser samme helgen. 

9.3 Idrettskonferansen – Rogaland Idrettskrets 
NMK stiller med to representanter. 

9.4 Norsk Motorklubbs landsmøte.  
NMK stiller med to representanter. 

9.5 Rogaland Idrettskrets.  

Som medlem i NIF kan medlemmer fra NMK Haugaland stille som representant i 

Rogaland Idrettskrets. http://www.idrett.no/krets/rogaland/Sider/default.aspx 

9.6 Vestlandsmesterskapet i Go Kart 
Det avvikles årsmøte januar hvert år. NMK-H skal ha to representanter i styret som 

også jobber med mesterskapet resten av året. Vestlandsmesterskapet er registrert 

i frivillighetsregisteret og det skal betales inn á konto beløp til reisefordelingskasse 

og oppgradering av teknisk- og tidtakerutstyr, samt fellesutgifter til 

nøkkelfunksjonærer og andre fellesutgifter for Vestlandsmesterskapet. 
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9.7 Talentutvikling for utøvere 

NMK-H kan nominere utøvere til NBF´s talentutviklingsprogram som 

fungerer fra ”grasrot” til elite. NMK-H er pilotklubb. Les mer på: 

https://bilsport.no/om-norsk-bilsport/talentutvikling/ 

9.8 Haugesund Toppidretsgymnas (HTG) 
NMK Haugaland skal søke å opprette og utvikle en egen Go Kart linje ved HTG. 

10.0 Klubbens funksjonærer 
NMK Haugaland har utdannet følgende funksjonærer: 

10.1 Løpsledere 
• Frode Lie, NMK Haugaland, oppdatert 2019 

• Halvor Solbakken, NAF Haugesund. 

• Sten Atle Ausland, NAF Haugesund 

• Ronny Jensen, NMK Haugaland 

10.2 Jurymedlemmer 
• Ronny Jensen, mobil 91515952. Ikke oppdatert 

• Tor H Brynjelsen, mobil 93419490 

• Bryn Rønnevik – NMK Vikedal, Mobil 48893130 

10.3 Tekniske kontrollanter 
• Frode Lie, mobil 97718319. Sist oppdatert 2019. 

• Frode Fresvik Lindstrøm, mobil 90517155, oppdatert 2013. 

• Kurt Norheim, mobil 95917959, oppdatert 2013 

• Tommy Kvilhaug, mobil 93016908 

• Roger Våga Halvorsen, mobil 47901248 

• Andreas Solbakken, mobil 47362276 

 

10.4 Løpssekretærer 
• Carmen Maria Snapa Lie, mobil 93680997. Sist oppdatert 2019 

• May Mannes, mobil 48151286. Sist oppdatert 2012 
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• Oddny Våga, mobil 45449470. Ikke oppdatert. 

• Frode Lie, mobil 97718319, oppdatert 2012. 

• Kari Norheim, mobil 90206320, oppdatert 06.04.13 

10.5 Juryledere 
• Tor H. Brynjelsen, mobil 93419490. Ikke oppdatert, fikk disp i 2012. 

10.6 Tidtakere 
• Kjartan Grønsdal, mobil 90183113 

• Andre Kidess, mobil 91870988 (utdatert) 

 

10.7 Lisenskurs instruktører 
• Frode Lie, mobil 97718319, Oppdatert 2019 

• Andre Kidess, mobil 91870988 

• Jan Olav Brendeland, mobil 98085555 

 

10.8 Treningsansvarlig – instruktør 
• Frode Lie, mobil 97718319, Oppdatert 2019 

• Andre Kidess, mobil 91870988 

• Jan Olav Brendeland, mobil 98085555 

10.9 Treningsansvarlige 
• Frode Lie, mobil 97718319 

• Svein Lie, mobil 90080970 

• Halvor Solbakken, mobil 90056759  

• Roger Herland, mobil 94260368 

• Andre Kidess, mobil 91870988 

• Roger Søvold, mobil 95294741 

• Kjetil Vatnem, mobil 90202899 

• Per Arne Pedersen, mobil 97020560 

• Kurt Norheim, mobil 95917959 

• Audun Gaard, mobil 97653450 
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• Oddvar Aursland, mobil 92490362 

• Andreas Y. Kirkhus, mobil 98680852 

• Vidar Riise, mobil 90030057 

• Svein Gunnar Riise, mobil 90890895 

• Bernt Johan Thorsen, mobil 99496083 

• Arild Nilssen, mobil 95075832 

• Paul Wathne, mobil 901 47 651 

• Espen Ellingsen, mobil 456 64 506 

• Tor Erik Gjerdevik, mobil 977 37 131 

• Kenneth Hauge, mobil 977 07 472 

• Svein Ildgruben mobil 958 75 865 

• Einar Lie, mobil 455 10 518 

• Morten Ljosnes, mobil 404 52 994 

• Arild Nilssen, mobil 950 75 832 

• Alf Johan Saltvedt, mobil 909 94 478 

• Frode Sørheim, mobil 918 42 438 

• Aage Tindeland, mobil 994 63 929 

• Jan Roger Tjoland, mobil 909 88 786 

• Torgeir Tyse, mobil 922 35 970 

• Håkon Vikse, mobil 911 06 680 

• Jan Berge, mobil 982 29 302 

• John Henrik Johannesen, mobil 922 34 723 

 

10.10 Webansvarlig 
• Frode Lie 

10.11 Medlemmer med nøkkel 

Nøkkelliste NMK Haugaland 
Nøkklene er nummererte og passer ytre bom og banebunkers. Depositum er 
500,- kr som tilbakebetales ved retur av nøkkel. Forbudt å kopiere nøkler, 
brudd medfører bot på kr 3000,-. Mistet nøkkel medfører bortfall av 
depositum. 
 
NR Navn Dato ut Dato inn Depositum 
1 Go Kart bunkers knippe 17.09.14  0,- 
2 Frode Sørheim 17.09.14  500,- 
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3 Tor Erik Gjerdevik 18.09.14  500,- 
4 Dag Stian Gjerdevik 25.04.18  Faktura 500,- 
5 Svein Ildgruben 16.05.18  Faktura 500,- 
6 Per Arne Pedersen 15.10.14  500,- 
7 Øyvind Ask   500,- 
8 Geir Skogøy 11.01.15  500,- 
9 Magne Knutsen 16.04.18  500,- 
10 Jan Berge 11.01.15  500,- 
11     
12 Halvor Solbakken 10.02.15  0,- 
13 NAF Haugesund 10.02.15  0,- 
14     
15 Gunnar Søvold 08.05.15  500,- 
16     
17 Frode Sørheim   0,- 
18 Bernt Johan Thorsen   500,- 
19     
20     
21 Torgeir Tyse 23.08.15  500,- 
22 Håkon Vikse 23.08.15  500,- 
23 Frode Lie 28.05.15  500,- 
24 Jan Olav Brendeland 04.12.15  0,- 
25 Audun Gaard 30.03.16  - 
26 Andreas Y. Kirkhus 30.03.16  500,- 
27 Trond Lilleskog 06.04.16  500,- 
28 Anne Haraldseide 06.04.16  500,- 
30 Haugesjøen   0,- 
30 John Kenneth Dybå 

Bjerkvik 
31.10.17  Fakt 500,- 

31 Paul Wathne 17.12.16  Fakt 500,- 
32 Einar Lie 22.07.17  500,- 
33     
34     
35     
36     
37     
38     
39     
40     
41     
42     
43     
44     
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11.0 Rutiner og tradisjoner 

11.1 Medlemsmøter 
Medlemsmøter holdes i begynnelsen og slutten av sesongen, samt ved behov. 

11.2 Sesongavslutning 
Det arrangeres sesongavslutning og fest i løpet av oktober-november måned. 

11.3 Dugnad 
Dugnad er nødvendig for at klubben skal overleve og for å kunne gjennomføre løp 

og systematiske treninger på klubbens områder. Dugnadsansvarlig er ansvarlig for:  

• Fortløpende føre opp oppgaver og ting som må utbedres.  

• Passe på at materiell og utstyr er på plass til dugnadene 

• Lede dugnadsarbeidet 

• Minne deltakere på å føre opp dugnadstimer i loggboken i klubbhuset 

11.4 Treningsansvarlig 
Alle aktive gokartførere, foresatte og ledsagere, må bidra som treningsansvarlig 

minst en gang pr sesong. Opplæring skal være gitt på forhånd. Det finnes egen 

instruks for treningsansvarlig i treningsprotokollen i sekreteriatet på banen. Den 

dagen man er treningsansvarlig er det ikke tillat å kjøre selv eller være fullstendig 

opptatt med egne førere. Som treningsansvarlig skal man ta i mot nysgjerrige som 

kommer for å se på og få innformasjon. Man skal og drifte klubbens kjøretøyer for 

utleie/prøvekjøring. 

11.5 Engangslisenser 
Det må bestilles inn engangslisenser for Go Kart etter behov. Det gjøres til Norges 

Bilsportsforbund via mail: info@bilsport.no 
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12.0 Kundeforhold 

12.1 Haugaland Kraft 
NMK Haugaland har ett strømabonnemang på Go Kart banen. Måler står i gangen i 

klubbhuset. Kundenummer er 70511571. Målernummer er 10041338.  

Kundekort på storcash, beholdes av kiosk. 

12.2 Haugesund Sparebank 
Konto i Haugesund Sparebank. 

• Konto 3240.06.05091 

Kasserer i klubben bruker Gnist regnskapsystemet. 

Det tegnes underslagsforsikring for disponentene. 

 

13.0 Helse Miljø og Sikkerhet (HMS) 
13.1 Miljø (Svein Ildgruben) 
Unngå miljø forurensing og reduser støy så godt som mulig. Barn og voksne bør 
bruke ørepropper når de kjører Go Kart. Overhold støykrav og hold utstyr ved like 
for å forebygge støy. Benytt egen miljøstasjon. Ikke la barn og dyr løpe uten tilsyn 
på bane og i depo. Bruk varmebeskyttende materiale i arbeid med varme ting. 

13.2 Branninstruks 

13.2.1 Klubbhus 

13.1.2 Baneanlegg/depo 

13.1.3 Parkering 

13.1.4 Bunkerser 
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14.0 Handlingsplan NMK Haugaland 
14.1 Besluttet på årsmøtet som “Bruksanvining for NMK Haugaland” 

15.0 Merketildeling 
Nestleder velger hvem som får merketidleling.  

15.1 Årets Dugnadsjel 
Deles ut på årsfesten til den person komiteen mener har utmerket seg med sin 
dugnadsinnsats. 

15.2 Årets utøver 
Deles ut på årsmøtet til det medlem av klubben som har hatt best resultater. 

15.3 Årets nykommer 
Deles ut på årsmøtet til det medlem av klubben som har utmerket seg mest i sin 
første løpsesong.. 

 

16.0 Medlemslister 
Medlemslister føres i styreweb og hentes ut der. 

17.0 Lover 
 
 

 
 
 

LOV FOR NMK HAUGALAND 
Stiftet 6. juni 1986, vedtatt av årsmøtet 28.02.2016, med senere endringer av 
[dato], godkjent av [navn på idrettskrets] [dato]. 
 
I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  
 
§ 1  Formål 
 
(1) Idrettslagets formål er å drive motorsport organisert av Norsk Motor 

Klubb (NMK) og Norges Bilsportforbund (NBF). 
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(2)  Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All 
idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, 
fellesskap, helse og ærlighet. Klubben skal høyne interessen for 
motorsport gjennom konkurranser, sammenkomster og opplæring. 

 Klubben skal søke å tilrettelegge, samt veilede slik at alle 
medlemmene får best mulig utbytte av motorsport. 

 
§ 2  Organisasjon 
 
(1)  Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige 

medlemmer.  
 
(2)  Klubben er gjennom tilknytning til Norsk Motor Klubb (NMK) tilsluttet 

Norges Bilsportforbund (NBF). 
 
(3)  Dersom klubben eller noen av dens medlemmer opptrer i strid med 

Norsk Motor Klubbs lover, er Norsk Motor Klubb det ansvarlige 
oppfølgingsorgan. Opptrer klubb eller medlemmer i strid med 
bilsportens konkurranseregler, er Norges Bilsportforbund det 
ansvarlige oppfølgingsorgan. 

 
§ 3  Medlemmer 
 
(1)  For at en person skal opptas i klubben må vedkommende:   

a) akseptere å overholde klubbens og overordnede 
organisasjonsledds regelverk og vedtak.      

b) ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til klubben og 
andre organisasjonsledd i NMK og NBF. 

 
(2)  Styret i klubben kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før 

vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken 
og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og 
begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til 
Hovedstyret innen tre uker etter at det er mottatt.  Klagen skal sendes 
til klubbens styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom 
vedtaket opprettholdes, sendes klagen til Hovedstyret innen to uker.  

 
(3)  Medlemskap i klubben er først gyldig fra den dag kontingent er betalt. 
 
(4)  Medlemmet plikter å overholde NMKs, tilsluttede organisasjonsledds- 

og klubbens regelverk og vedtak. 
 
(5)  Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. 
 
(6)  Klubben kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke 

betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for 
to år, taper automatisk sitt medlemskap i klubben og skal strykes fra 
klubbens medlemsliste.  

 
(7) Styret i klubben kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for 

en periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende 
gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å 
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uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere 
om klageadgang.  

 
(8)  Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at 

vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til 
å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må 
fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må 
deretter avholdes innen én måned. 

 
(9) Ved fratakelse av medlemskap kan klubbens vedtak påklages til 

Hovedstyret innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal 
sendes til klubbens styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom 
det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes 
klagen til Hovedstyret innen to uker.  Klubbens vedtak trer ikke i kraft 
før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.  

 
(10) Norsk Motor Klubb skal føre medlemslister for NMK Haugaland. 
 
§ 4  Medlemskontingent og avgifter 
 
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og tradisjon er å opprettholde 
NMK sine satser.  Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i 
klubbens aktivitetstilbud. NMK Haugaland krever inn baneleie for å kjøre på 
Go Kart banen. 
 
 
II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE  
 
§ 5  Kjønnsfordeling 
 
(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved 

representasjon til årsmøte i overordnet organisasjonsledd, skal begge 
kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig 
i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved 
valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes 
minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det 
velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med 
ved beregningen av kjønnsfordelingen.  
 

(2)  Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med 
bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut 
innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende 
medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, 
komité mv. er valgt/oppnevnt. 

  
(3)  Hovedstyret kan pålegge klubben å oppfylle bestemmelsen, herunder 

innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning. 
 

(4) Hovedstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra 
denne bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i 
forkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til Hovedstyret innen 
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14 dager etter årsmøtet. Dispensasjon kan kun gis for én 
valgperiode/oppnevning av gangen. 

 
§ 6  Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 
 
(1)  For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært 

medlem av klubben i minst én måned og ha oppfylt 
medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person 
skal oppnevnes som representant til årsmøte i overordnet 
organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 
16. 

 
(2)  Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med 

klubben, jf. § 7 (3), har ikke stemmerett på klubbens årsmøte. Dette 
gjelder ikke for utøver med kontrakt og medlemskap i klubben.  

 
(3)  Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i 

klubben: medlem av styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, 
revisor. 

    
(4)  Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere 

idrettslag/klubber som deltar i samme konkurranse.   
 
(5)  Forslagsrett: 

a)  Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i klubben.  
b)  Styret i klubben har forslagsrett til og på årsmøtet i klubben. 
c)  En klubb har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet 

organisasjonsledd, og dets representant(er) har forslagsrett på 
dette årsmøtet. 

d)  Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker 
som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets 
representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor 
komiteens/utvalgets arbeidsområde.  

e)  Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet. 
 
(6)  Talerett:1 

Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet 
i klubben. 

 
§ 7  Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og 
oppdragstaker 
 
(1)  En arbeidstaker i klubben er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité 

mv. i klubben eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får 
relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av 
stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt. 

(2)  En arbeidstaker i klubben kan ikke velges eller oppnevnes som 
representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede 

                                            
1 Årsmøtet kan også beslutte å gi talerett til andre personer. Dersom klubben har engasjert revisor, må 
følgende punkt legges inn i (6): «Engasjert revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor 
sitt arbeidsområde.» 
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organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes 
representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd 
representasjonen skjer.   

 
(3)  Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har 

oppdragsavtale som kan sammenlignes med et ansettelsesforhold. 
 
(4)  Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er utøver med 

kontrakt og medlemskap i klubben, og er ikke til hinder for at klubben 
gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til klubbens styre. 

 
(5)  En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses 

ikke som valgt eller oppnevnt.  
 
(6)  Hovedstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra 

denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om 
dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én 
valgperiode/oppnevnelse av gangen. 

 
  
§ 8  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med 

tilknytning til klubben 
 
(1)  Et medlem som har en avtale med klubben som gir vedkommende en 

økonomisk interesse i driften av klubben, er ikke valgbar til styre, råd, 
utvalg/komité mv. innen klubben eller overordnet organisasjonsledd. 
Det samme gjelder styremedlem, ansatt, eller aksjonær med vesentlig 
innflytelse i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i første 
setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av 
klubben. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller 
eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før 
ansettelsesforholdet mv. er opphørt. 

 
(2)  Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke 

velges eller oppnevnes som representant til årsmøte eller ledermøte i 
overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller 
oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det 
organisasjonsledd representasjonen skjer.  

 (3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses 
som ikke valgt eller oppnevnt. 

         
(4) Hovedstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra 

denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om 
dispensasjon i forkant.  Det kan bare gis dispensasjon for én 
valgperiode/oppnevnelse av gangen. 

 
§ 9 Inhabilitet 
 
(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i klubben er inhabil til 

å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  
a)   når vedkommende selv er part i saken,  



NMK Haugaland 

 45 

b)  når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- 
eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,  

c)  når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller 
samboer med en part,  

d)  når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er 
medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk 
person som er part i saken.  

 
(2)  Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger 

som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant 
annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære 
særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som 
vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges 
vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.     

 
(3)  Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av 

direkte underordnet i klubben. 
 
(4)  Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den 

tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til 
saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt 
og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.  

        
(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk 

person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte 
gjelder.  

 
(6)  I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at 

vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår 
spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta 
ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med 
mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I 
sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal 
i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende 
inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen 
stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det 
kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. 

 
(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. 

Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, 
eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv 
forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse. 

 
(8)  Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i klubben.  
 
§ 10  Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll  
 
(1)  Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i klubben 

vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes 
med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders 
stemme avgjørende.  
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(2)  Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling2 eller ved fjernmøte3. 
Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter 
samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak 
kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte 
forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved 
fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med 
hverandre. 

              
(3)  Det skal føres protokoll fra styremøter.  
 
§ 11  Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse 
 
(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som 

påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet. 
 
(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.  
 
(3)  Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt 

budsjett og regnskap. 
 
III. ØKONOMI 
 
§ 12  Regnskap, revisjon, budsjett mv.  
 
(1)  Klubben er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge 

kalenderåret.4  
 
(2) Dersom klubben har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, 

skal klubben følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men 
kan, etter beslutning av styret, velge å følge regnskapsloven. Dersom 
klubben har en årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer, skal klubben 
følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid engasjere 
statsautorisert/registrert revisor uavhengig av hva som følger av disse 
lovene.  Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor skal velge en 
kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens oppgaver 
følger av NIFs lov § 2-12. 

 
(3)  Bankkonti skal være knyttet til klubben og skal disponeres av to 

personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem 
som disponerer. 

 
(4)  På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle 

hovedposter i resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for klubb som 
er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene 
og budsjettene for gruppene/avdelingene. Budsjettet skal være 
realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det 

                                            
2 For eksempel per e-post. 
3 For eksempel møte per telefon/videokonferanse.  
4 Hovedstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende 
regnskapsår.  
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dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i 
en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.  

 
(5)  Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige 

styremedlemmer. Dersom klubben har daglig leder skal også 
vedkommende signere. 

 
(6)  Klubben kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller 

garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende 
sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til 
årsoppgjøret.  

 
(7)   Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller 

betydelig omfang i forhold til klubbens størrelse eller virksomhet, kan 
kun vedtas av årsmøtet. 

 
 
IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.  
 
§ 13  Årsmøtet 
 
(1) Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen 

utgangen av mars måned. 
 
(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til 

medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved 
kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside. Innkallingen 
kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på klubbens 
internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at 
dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. 
Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret 
senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige 
saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig 
senest én uke før årsmøtet. 

 
(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under 

godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er 
lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.  

 
(4)  Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan 

invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt 
vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer. 

 
(5)  Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete 

medlemmer som minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. 
klubbens lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til 
årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 

 
(6)  På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller 

bestemmelser som ikke er oppført på den sakslisten som er gjort 
tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de 
fremmøtte stemmeberettigete vedtar det ved godkjenning av saklisten. 
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§ 14  Ledelse av årsmøtet 
 
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å 
være medlem. Det kan velges flere dirigenter og referenter. 
 
 
§ 15  Årsmøtets oppgaver 
 
Årsmøtet skal5: 
 
1. Godkjenne de stemmeberettigete. 
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 
4. Behandle klubbens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 
5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.  
6. Behandle forslag og saker.  
7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi gruppestyrene 
fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.6 
8. Vedta klubbens budsjett. 
9. Behandle klubbens organisasjonsplan.7 
10. Foreta følgende valg:8 

a) Leder og nestleder 
b) 2 styremedlem og 2 varamedlem9 
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 
d) To revisorer.10  
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne 
representantene. 

f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 
 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges 
samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg 
avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 

 
§ 16  Stemmegivning på årsmøtet 
 
(1)  Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være 

gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen 

                                            
5 Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på 
tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. 
Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet. 
6 Årsmøtet kan fastsette en øvre grense for treningsavgiftens størrelse.  
7 Organisasjonsplanen skal regulere klubbens interne organisering og aktivitet. 
8 Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre 
tillitsvalgte det er behov for. 
9 Klubben kan velge om styremedlemmer skal velges for ett eller to år av gangen. Antall 
styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem 
og ett varamedlem. Styremedlemmer kan velges til spesifikke oppgaver.  
10 Klubben med årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer plikter å ha engasjert revisor, og må innta 
følgende som nytt punkt 10: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere klubbens 
regnskap.»  Punkt 10 forskyves til nytt punkt 11 og nytt punkt 11 bokstav d) endres til: 
«Kontrollkomité med minst to medlemmer.» 
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representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi 
stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  

 
(2)  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det 

fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare 
foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler 
som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller 
ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og 
stemmene anses som ikke avgitt.  

 
(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn 

halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to 
kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg 
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 
(4)  Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å 

anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette 
gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange 
kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har 
fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom 
de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som 
har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget 
ved loddtrekning.  

 
§ 17  Ekstraordinært årsmøte  
 
(1)  Ekstraordinært årsmøte i klubben innkalles av klubbens styre med 

minst 14 dagers varsel etter: 
a) Vedtak av årsmøtet i klubben. 
b) Vedtak av styret i klubben. 
c) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. 
d) Skriftlig krav fra 1/3 av klubbens stemmeberettigete medlemmer. 

 
(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på 

annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt 
på klubbens 
internettside. Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten 
følge vedlagt innkallingen eller være gjort tilgjengelig på klubbens 
internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det 
fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på 
annen måte, og dokumentene skal være gjort tilgjengelige på 
innkallingstidspunktet.  

 
(3)  Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall 

stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer 
av styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er 
vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til 
minimumsdeltakelse. 

 
(4) Ekstraordinært årsmøte i klubben skal bare behandle de saker som er 

angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære 
årsmøtet.  
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(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære 

årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av 
saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er 
saker som ikke kan behandles. 

 
 
§ 18  Klubbens styre 
 
(1) Klubben ledes og forpliktes av styret, som er klubbens høyeste 

myndighet mellom årsmøtene.  
 
(2) Styret skal bl.a.: 

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds 
regelverk og vedtak. 

b) Påse at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte 
i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i 
overordnet organisasjonsledd, og sørge for at klubben har en 
tilfredsstillende organisering av regnskaps- og 
budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring. 

c)  Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle 
oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse. 

d)  Representere klubbens utad. 
e)  Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.11  
f) Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for 

barneidretten12.  
 
 
(3)  Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av 

styrets medlemmer forlanger det. 
 
§ 19  Grupper og komiteer 
 
(1)  Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, 

og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal 
velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, 
plikter å tre ut av valgkomiteen.  

 
(2)  Klubbens årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og 

hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse 
med årlig behandling av klubbens organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9. 

 
(3)  Dersom klubbens årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen 

har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:  
a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. 

Gruppestyret velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til 
gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi klubbstyret 

                                            
11 Gjelder for klubber som organiserer aktivitet for mindreårige og/eller personer med 
utviklingshemming. 
12 Gjelder for klubber som organiserer aktivitet for barn til og med fylte 12 år. 
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fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra 
gruppen.  

b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i klubben. Klubbstyret 
fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet 
innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist.  

c) Det årlige møtet skal: 
i. Behandle regnskap. 
ii. Behandle gruppens årsberetning.  
iii. Fastsette budsjett. 
iv. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7. 
v. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til 

hovedstyret. 
d) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet 

av årsmøtet. 
e) Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten 

klubbstyrets godkjenning, jf. § 18. 
 

 
 
V. ØVRIGE BESTEMMELSER 
 
§ 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og 
konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker 
 
For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter konkurranseregler, 
straffesaker og dopingsaker gjelder NBFs regelverk. 
 
§ 21  Lovendring 
 
(1)  Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i 

klubben etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de 
avgitte stemmer. 

 
(2)  Lovendringer som følge av endringer i Norsk Motor Klubbs lov, trer i 

kraft straks. Lovendringer vedtatt av klubben selv trer ikke i kraft før de 
er godkjent av Hovedstyret.  

 
(3) I forbindelse med godkjenningen kan Hovedstyret pålegge nødvendig 

endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk. 

  
(4) Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av klubben selv. 
 
§ 22 Oppløsning. Sammenslutning. Annet opphør 
 
(1)  Forslag om oppløsning av klubben må først behandles på ordinært 

årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles 
ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at oppløsning skal 
skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 

 
(2)  Sammenslutning med andre klubber anses ikke som oppløsning av 

laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i 
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tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om 
lovendring, jf. § 21. 

  
(3)  Ved oppløsning eller annet opphør av klubben tilfaller klubbens 

overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Norsk Motor 
Klubb. Underretning om at klubben skal oppløses, skal sendes til Norsk 
Motor Klubb 14 dager før. 

 
(4) Dersom klubben velger å bytte til annen organisasjon som også er 

innordnet under Norges Bilsportforbund overføres alle medlemskap, 
verdier og eiendeler med til ny klubb. 

 
 

18. Miljøhåndbok 

Mål og hensikt med miljøoppfølgingsprogrammet 
 
Miljøoppfølgingsprogrammet skal sikre at miljømessige virkninger av driften av 
gokartbanen til Haugaland Motorsenter på Årabrot i Haugesund kommune blir holdt 
innenfor akseptable og lovpålagte grenser. Programmet presenterer et opplegg for 
å dokumentere at dette skjer og skal eventuelt gi grunnlag for å sikre korrigerende 
tiltak ved vesentlige avvik. 
 
Miljøoppfølgingsprogrammet skal således være 
• et styringsredskap for tiltakshaver 
• utgangspunkt for videre utvikling av anleggets drift 
• premiss for bruker av anlegget 
• dokumentasjon for miljøvurderinger av driften av anlegget 
• grunnlag for justering eller iverksetting av avbøtende tiltak 
• grunnlag for informasjon overfor berørte parter. 

Miljøoppfølgingsprogrammet skal ved gjennomgang av lover, regelverk og føringer 
fra reguleringsplaner sikre en effektiv gjennomgang av rammebetingelser for ulike 
parter som skal bruke anlegget. 
Miljøoppfølgingsprogrammet skal følge reguleringsplanen for kommunen, og er 
dermed et bindende dokument for alle som er involvert i bruken av anlegget. Om 
det skal søkes avvik fra bestemmelsene må det søkes kommunen om 
dispensasjon. 
 
1.1 Strategier 

Oppfølgingen av miljømålene som er beskrevet i miljøoppfølgingsprogrammet skal 
skje gjennom 
• innarbeiding av miljøhensyn og krav til alle driftsrutiner 
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• informasjonstiltak for å skape høy bevissthet om miljømålene 
• overvåkning av miljøtilstanden 
• miljørevisjon av aktørene 
• at alle som deltar i prosjektet gis et ansvar for miljøet. Brudd på krav skal føre 

til konsekvenser for ansvarlig juridisk person. 
 

2. Førende dokumenter 

I dette kapitelet gis det en kort omtale av lover, forskrifter og øvrige dokumenter 
som gir generelle føringer for gjennomføringen av tiltaket. 
 
2.1 Plan- og bygningsloven 

Plan- og bygningsloven (PBL) er det sentrale lovverket for planlegging og 
gjennomføring av tiltaket. Vedtak av kommunedelplaner og reguleringsplaner er 
hjemlet i PBL. 
 
2.2 Lov om kommunehelsetjenesten 

Etter kommunehelsetjenestelovens kapittel 4a om miljørettet helsevern, kan 
kommunen gjennom enkeltvedtak i gitte tilfeller gripe inn og stoppe virksomhet som 
kan være til fare for folks helse. Dette kan for eksempel gjelde støyende aktivitet 
om natten. 
 
2.3 Forurensningsloven 

I henhold til forurensningslovens § 7 må ingen gjøre eller sette i verk noe som kan 
medføre fare for forurensning, med mindre det er tillatt gjennom forskrifter til loven 
eller særskilt tillatelse til forurensende tiltak eller lovens § 11. Anlegget medfører 
her etablering av en aktivitet som potensielt kan medføre forurensning. 
 
2.4 Produktkontrolloven 

Produktkontrolloven har blant annet som formål å forebygge helseskader og 
negativ miljøvirkninger av produkter. I § 3a om substitusjonsplikt, heter det at alle 
virksomheter som bruker miljøskadelige stoffer skal vurdere om det finnes 
alternativer som medfører mindre risiko for slik virkning. Virksomheten skal i så fall 
velge dette alternativet, hvis det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe. 
 
2.5 Forskrift om motorsport på lukket bane eller annet avsperret 
område og om annen bruk av gokart 

Denne forskriften gjelder organisert trenings- og konkurransekjøring på lukket bane 
eller annet avsperret område.  
 
2.6 Internkontrollforskriften 
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Gjenom «Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 
virksomheter» (Internkontrollforskriften) stiller myndighetene en rekke krav til 
ansvarlig for virksomheten. Forbedring innen temaene arbeidsmiljø og sikkerhet, 
forebygging av helseskader og vern av det ytre miljø mot forurensing, samt en 
bedre behandling av avfall står sentralt i forskriften. 
 
2.7 Forskrifter for håndtering av eksplosjonsfarlig stoff 

Denne forskriften har bestemmelser om behandling, importering, handel og 
oppbevaring av eksplosjonsfarlig stoff. Det kan være aktuelt å lagre drivstoff eller 
annet eksplosjonsfarlig stoff i forbindelse med banedriften og det forutsettes at 
utøvende er godt kjent med bestemmelser i forskriften. 
 
2.8 Brann- og eksplosjonsvernloven 

I brannloven heter et at eier av byggverk (herunder baneanlegg) plikter å sørge for 
nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann, eksplosjon eller anen 
ulykke. Videre har kommunen myndighet til å pålegge nødvendige brannverntiltak 
gjennom kapittel 3 i loven. 
 
2.9 Norges Bilsportsforbunds baneregler 

Norges Bilsportsforbund har utarbeidet føringer, reglement og beskrivelser som 
legger føringer for baneeiere, trenings- og løpsansvarlige og utøvere av aktivitet på 
anlegget tilknyttet forbundet. Reglementene er delt inn i banenes ulike klasser (A+, 
A, B, C, D).  
 

3. Sikkerhet og beredskap 
Drift av denne typen sportsanlegg er alltid forbundet med en viss sikkerhetsrisiko, 
både til de som er funksjonærer på anlegget, publikum, utøvere og andre som 
kommer i kontakt med anlegget. Det skal derfor etableres en sikkerhetsinstruks 
som regulerer ferdsel på området når det er løp og trening. Sikkerhetsinstruksen 
skal også beskrive beredskap ved brann og ulykker. Alle som er 
aktivitetsansvarlige ved trening og løp skal være godt kjent med denne instruksen. 
Det skal også merkes i løpsbrakke og kantinebrakke hvor brannslukkingsutstyr er 
montert, samt telefonnummer til brannvesen og ambulanse.  
På banen på Årabrot blir det brukt oljeprodukter og ulike kjemiske produkter og 
vaskemidler. Det skal derfor samles en perm med produktdatablad som viser 
helse-, miljø- og sikkerhetsinformasjon for produktene i tilfelle ulykke. Denne 
permen skal holdes oppdatert ved årlig revisjon og være allment kjent og 
tilgjengelig for alle som er ansvarlig for banedriften. 
Det skal alltid være tilgjengelig oljeabsorbenter (bark, sagflis, tepper eller lignende) 
på banen når den er i bruk. 
Det er ikke tillatt å røyke i områder som er definert for drivstoffpåfylling, vask og 
stell av gokarter samt verksted- og lagerlokaler. 
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Anlegget skal være avstengt med bom for å sikre at anlegget ikke kan brukes uten 
at det er baneansvarlig tilstede. 
Ved bruk av banen skal det alltid være en ansvarlig person som har opplæring i 
interne rutiner og sikkerhetsinstruksen for banen. Vedkommende fungerer også 
som miljøkontrollør. 
 
3.1 Tiltak for sikkerhet og beredskap 
• Utarbeide sikkerhetsinstruks for anlegget. 
• Det skal foreligge en perm med produktdatablad for alle aktuelle produkter 

som er aktuelle å bruke på banen. 
• Det skal alltid være tilgjengelig oljeabsorbenter når banen er i drift. 
• Informasjonstavler og merking av viktige sikkerhetspunkter, røykeforbud osv. 
• Det skal alltid være en baneansvarlig person tilstede ved bruk av banen. 

Vedkommende skal ha tilstrekkelig opplæring i sikkerhets og beredskap (hele, 
miljø og sikkerhet) på banen. 

• Tilbud om årlige kurs i sikkerhet og beredskap for alle medlemmene. 
• Banen skal alltid være avstengt med bom når anlegget ikke er i bruk. 
 

4. Forurensning 
Ved bensinfylling, mekking og vedlikehold skal hver utøver bruke absorberende 
tepper under go kartene som samler opp forurensning. Destruering av teppene 
skjer ved å kaste disse i merket oljedunk for forurenset kluter/tepper. Oljedunken 
står inne i bunkersen ved trening og godt synlig utendørs under løp. 
Tomme spraybokser skal også kastes i merket dunk som står inne i bunkersen ved 
trening og godt synlig utendørs under løp. 
Oljerester skal tømmes i egen oljedunk som står mellom løpsbrakke og 
klubblokale. 
Slitte dekk samles på merket sted og blir fjernet ved jevne mellomrom. 
På vestre yttervegg på klubblokalet er det søppeldunker for restavfall og papir. 
Det er avtale med HIM om henting av miljøavfall når det er nødvendig, og minst en 
gang i året. Klubben vil motta rapport om hva som er levert inn. 
Bak nordre vegg for klubblokalet er det avsatt et område for vask og stell av 
gokartene. Området er ikke drenert og har heller ikke oppsamling i 
oljeavskillingskum.  
Ved toalettene er det vaskehall med drenering. 
 

5. Støy 
Miljødirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning har i en felles rapport angitt 
støynivåer som vil virke sjenerende i ulike fritids- og rekreasjonsområder. I 
bymarker og nærfriluftslivområder angis nivåer på fremmed lyd over 35-40 dBA å 
virke sjenerende. Miljødepartementet har satt en grense på 45dB i 
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gjennomsnittsverdi (Lden) og maks 60dB for Motorsport. Dette er en viktig premiss 
for utforming av framtidige anlegg samt brukstid og drift av eksisterende anlegg. 
Avtale med Haugesund kommune beskriver at Go Kart banen kan brukes to 
ukedager fra 15.00 til 20.00, lørdag fra 10.00 til 17.00 og 8 helgestevner i året. 
Støykonsesjonen er strengest og etterleves for konkuranse Go Kartene denne 
omhandler. 
Go Kart motorene som benyttes på Haugaland motorsenter har enten godt 
vedlikholdt originaleksos eller ekstra ytterligere støydempingstiltak. Alle go kart 
motorer over 125 ccm må ha ekstra/dobbelt eksosanlegg for å delta på trening. 
 
 

 


