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Årsmøtet










Årsmøtet er klubbens øverste organ, og skal avgjøre alle viktige avtaler og forpliktelser
for klubben

Styrets myndighet, ansvar og arbeidsoppgaver


kan ikke inngå utgiftsførende kontrakter uten samtykke fra Årsmøtet ved
kontrakter/avtaler over Kr. 10.000,- eller varighet over 1, (ett) år



skal til enhver tid sørge for at banegodkjenninger, banelisenser og forsikringer er
oppdatert og gyldige



kan godkjenne innkjøp til drift og vedlikehold inntil Kr. 50.000,-



skal informere på medlemsmøter om aktiviteter i klubben



skal bruke www.nmkharstad.no som infokanal utenom medlemsmøter

Styreleders myndighet


skal etter beste evne sørge for at den daglige driften skjer til det beste for klubben, og
ikke gjøre noe som kan skade klubbens rykte og økonomiske situasjon



skal på styrets vegne ha dialog med media



sørger for at styrets øvrige medlemmer arbeider til det beste for klubben, og ikke gjøre
noe som kan skade klubbens rykte og økonomiske situasjon



har dobbeltstemme ved stemmelikhet i styret

Styremedlemmenes myndighet og ansvar


Utføre oppgaver delegert av styrets leder



Ikke ha kontakt med media uten styreleders samtykke

Styrets sammensetning og kvalifikasjoner


Leder




Nestleder






Bør ha noe erfaring med organisasjonsarbeid

Bør ha noe erfaring med organisasjonsarbeid

Kasserer


Bør ha noe kjennskap til økonomi og regnskapsføring



Regnskapet føres av ekstern regnskapsfører

Sekretær




2 styremedlemmer










Sportskomiteen er øverste organ i planlegging og gjennomføring av løp

Aktivitetskomite




Innkalles til alle styremøter

Sportskomiteen




Engasjerte og klubbyggende

Varamedlemmer




Bør ha god formuleringsevne

Planlegger og koordinere aktiviteter for å stimulere til økt aktivitet på anlegget i dialog
med styret

Drift og vedlikeholdsgruppe


Har ansvaret for baner, bygninger og eiendeler



Planlegger og utfører dugnader med hjelp av medlemmene



Rapporterer og informerer til aktivitetskomiteen

Gokart, Snøscooter, MX, BC/RCN/CK, Offroad


Velger leder og sekretær innen 01.04 hvert år



Ved valg i gruppene skal styret være representert på møtet



Aktiviteter rapporterer til aktivitetskomiteen



Møtereferater sendes styret

Klubbens medlemmer skal


være lojale mot klubben



være med å bidra til at klubbens område og utstyr til enhver tid er i god stand



delta på dugnader



delta på inntektsgivende arbeid



komme med forslag til utvikling, aktiviteter og dugnader



bidra til positivt og inkluderende MOTORSPORTSMILJØ

Trening hos NMK Harstad


For å delta på trening skal det forevises lisens tilknyttet NMK Harstad eller NMK
Hålogaland. Avtalen med NMK Hålogaland reforhandles hvert år innen 01.04



Trening for medlemmer av andre klubber avtales særskilt med styret

