Årsberetning FORMEL-K 2019
Organisasjon.
Styret har i 2019 bestått av følgende personer:
Leder:

Roger Tangen

Nestleder:

N.A.

Sekretær:

Per Berget

Kasserer:

Espen Goberg Lie

Material/bane:

Kåre Humborstad

(Webansvarlig):

Per Berget

--Styrearbeid.
Det har blitt avholdt 4 stk ordinære styremøter, samt ett ekstraordinært styremøte i 2019.
Styret har også i 2019 som vanlig jobbet med dugnader og har etter beste evne forsøkt å finne midler slik at
klubben kunne utbedre bane og baneanlegget. Tidlig i sesongen så det ut til at vi skulle få til en asfaltering
av omtrent halve banen i.h.t. lovnader fra hovedklubb. Det ble visstnok satt i stand en avtale der midler fra
baneutleien til Skien Gokartutleie ble vedtatt å bli brukt til dette formålet. Entreprenør Even Hvaal skulle
utføre jobben.
Den 17. april ble dette videreformidlet til styret i gokartgruppa, som da fikk inntrykk av at asfaltering
kunne iverksettes i sommerpausen. Dette skjedde ikke, og etter forespørsler fra styret i gokartgruppa
informerte Hvaal den 14. august at det ikke var fattet noe vedtak om tidligere nevnte avtale i
hovedklubben, som for øvrig angiveligvis skulle i møte med sin bankforbindelse samme dag.
Den 21. august holdt gokartgruppa et ekstraordinært styremøte hvor vi inviterte leder av hovedforening
Bård A. Jensen for å få en avklaring vedr. asfaltering. Gokartgruppa la frem sine meninger og misnøye på
vegne av sine medlemmer og ble lovet at dette skulle bli tatt tak i av hovedstyret. Tross alt var asfaltering
vedtatt(?). Styret i gokartgruppa var på dette tidspunktet også i gang med planlegging av supertrening som
skulle avholdes søndag 15. sept.
Etter flere purringer om tilbakemelding fra hovedstyret får vi til slutt svar den 10.sept.
Konklusjonen ble at det ikke var rom for å asfaltere på Geiteryggen da det hadde "dukket opp" noen
regninger hos hovedklubb som stammet tilbake fra 2017 og 2018.
Vårt tilsvar er at det er dårlig stemning i gruppa grunnet stadig brutte løfter fra hovedklubb, og at vi ikke
kommer til å ha en bane på Geiteryggen som er godkjent for trening om ikke det blir asfaltert umiddelbart.
Ref. Roger Tangen har ikke asfaltering blitt nevnt under styremøter i hovedklubb. Tangen presiserer også
at det har blitt enstemmig vedtatt at banen på Geiteryggen skulle få asfalt. Hovedklubb skal etter det han
erfarer ha godkjent at leieinntekter fra SGU skulle gå til asfalt via Even Hvaal.
Bård Jensen svarer da at dette ER vedtatt, men at fire andre i hovedstyret sier nei, og at vår leder (Tangen)
ikke har vært tilstede på mange møter i hovedstyret, noe Tangen selv benekter, og svarer at GMS kun
diskuterer aktivitet på Flittig, og at styremøtene der oppe i all hovedsak har fungert som løpsplanlegging.

Den 23. sept. hadde vi et nytt styremøte med Bård A. Jensen tilstede.
Det ble diskutert en evt. utmelding fra NMK systemet og et bytte av organisasjon om ikke noe blir gjort.
Fra dette møtet ble det laget et referat som Jensen skulle presentere for hovedstyret.
Gokartgruppa har bedt om å få referater fra alle styremøter der asfaltering på Geiteryggen har blitt diskutert
i 2019. I skrivende stund har vi ikke mottatt noe materiale.*
Videre har styret diskutert ulike saker som har med klubbens hverdag å gjøre. Det sittende styret har en
formening om at styremedlemmene er enkle å jobbe sammen med, de er løsningsorienterte, og samtidig er
det lov til å uttrykke meninger og komme med konstruktiv kritikk uten at det blir interne konflikter. Mye
av kommunikasjonen foregår via Facebookgruppe, og de som er treningsansvarlige er medlem av dedikert
gruppe på Messenger, slik at evt. bytting av treningsdager enkelt kan deles.
Sesongen 2019 foregikk uten større dramatikk, men vi bør fortsatt holde et øye med Speedwaygruppa slik
at de respekterer fastsatte treningsdager og tidspunkter. Styret er oppfatter det som at søndagstrening
fungerer bra for både egne medlemmer, samt medlemmer fra andre klubber som har ønsket å trene på vår
bane.
Videre har styret arbeidet for å bedre klubbens økonomiske tilstand.
Vi har i skrivende stund en "Samordnet Registermelding" til behandling hos Brønnøysundregisteret, slik at
vi skal få vårt eget org.nr. Dette vil forenkle diverse søknadsprosesser og samtidig øke muligheter til å få
inn midler via ulike tilskuddsordninger. Vi skal også registreres i Frivillighetsregisteret slik at vi kan søke
om momsrefusjon, og bli medlem av Grasrotandelen. For å få til dette måtte vi stifte "NMK Grenland
Gokart" som en ny forening, som nå er til behandling hos BrReg. Vi vil fortsatt være en gren i NMK
Grenland som før, men på denne måten tar vi kontroll over egen økonomi og egne midler. Hovedklubben
og styret skal innen kort tid sette seg ned for å utarbeide en avtale der gokartgruppa skal stå som mottaker
av leieinntekter fra SGU mot at vi drifter banen selv.
Den 28. januar 2020 fikk styret beskjed av Roger Tangen at han trekker seg som leder med umiddelbar
virkning. Per Berget har tatt over ledervervet midlertidig frem til årsmøtet 05.02.2020.
* I dag 05. feb. har vi mottatt 3stk. møtereferater fra Bård A. Jensen.

Gruppemiljø/medlemsmøter.
Det ble avholdt årsmøte for 2018 den 06.02.2019.
Søndagstreningene er relativt populære og flere setter pris også på den sosiale delen, ofte med litt grilling
og generelt god stemning.
På nettet er medlemmene flinke til å poste og dele informasjon og bilder på facebookgruppa til klubben.
I 2019 var ikke klubben representert i borgertoget i Skien på 17. mai, men dette er noe vi håper å kunne få
til i 2020. Det er viktig for rekrutteringen at vi viser oss frem når det er mye mennesker i byen.
Anlegg og materiell.
Vi hadde en dugnad 29. april der forefallende arbeid stod i fokus, slik som maling av curbs, utbedring av
gjerder og rydding av sandfeller. Dugnadene medførte noen mindre driftsutgifter for klubben.
Banen skal for øvrig godkjennes i april.
I tillegg har det som vanlig vært mange enkeltinnsatser og forefallende dugnadsarbeid utenom i form av
plenklipping etc. Dette er det stort sett Kåre som har puslet med, og klubben takker ham for innsatsen,
samt alle som har stilt opp og har brukt fritid og eget utstyr/materiell.
Klubben har fortsatt utlånskarter, noe som blir godt mottatt når det kommer nye potensielle
medlemmer til banen, og dette er noe styret ønsker at klubben skal fortsette med.
Det har også blitt utført løpende vedlikehold på utlånskarter og annet materiell i 2019.
Utlånskartene trenger en overhaling / reservedeler for kommende sesong.
Utlånskartene har ikke blitt lånt ut til andre klubber denne sesongen.
Skjebnen til klubbhuset på Geiteryggen er uklar men stabil.
Kurs.
Ronny Kristiansen har stått for lisenskurs i 2019.
Styret ønsker å takke ham for innsatsen og vel gjennomførte kurs.
Antall medlemmer har vært relativt stabilt gjennom sesongen. Noen nye førere har kommet til, og noen
seniorer ser ut til å ønske å gjenoppta gokartkjøring. Styret ønsker fortsatt at det rekrutteres førere fra begge
kjønn, og styret ønsker større fokus på rekruttering fremover.

Stevner/løp og trening.
Vi avholdt supertrening 15. sept. i 2019 der totalt 21 karter var påmeldt.
Ronny Kristiansen var "treningsleder" og arrangementet gikk som planlagt.
Flere av klubbens medlemmer har deltatt på løpsarrangementer gjennom sesongen, og disse har gjort seg
bemerket med gode resultater. Dette er god reklame for klubben og er med på å styrke omdømmet til NMK
Grenland. Det viser at vi evner å frem nye talenter og samtidig har erfarne førere som leverer gode
resultater flere sesonger på rad i sine klasser, dette til tross for at flere av dem ikke trener på Geiteryggen
lenger.
For øvrig er vi fornøyd med status på både treningsaktivitet og løpsresultater i 2019, selv om vi ønsker at
flere nye førere kommer til.
I 2019 har vi ikke stilt opp med funksjonærer ved arrangementer på Flittig.
--Avslutning.
Vi ønsker å takker alle medlemmer som har stilt opp på dugnader, organiserte løp og treninger i 2019.
Det er en god følelse av samhold i gruppa både under treninger og ved løp rundt på andre baneanlegg.
Dette er en positiv og viktig del av å tilhøre NMK Grenland Formel K, og styret håper at dette også vil
fortsette kommende sesong.
--Skien 04.02.2020
På vegne av styret i NMK Grenland Gokart
Per Berget

