Årsberetning FORMEL-K 2020
Organisasjon.
Styret har i 2020 bestått av følgende personer:
Leder:

Per Berget

Nestleder:

Roger Rui

Sportslig leder:

Ronny Kristiansen

Kasserer:

Espen Goberg Lie

Material/bane:

Kåre Humborstad

Styremedlem:

Stian Ringsevjen

--Styrearbeid.
Det har blitt avholdt 6 stk ordinære styremøter, samt ett årsmøte i 2020.
2020 ble et annerledes og ikke minst utfordrende år for oss alle grunnet koronapandemien, men tross
omstendighetene fikk vi likevel til god aktivitet og nådde flere av målene som var satt på forhånd.
Det sittende styret har gjennom året hatt mye kontakt og er fortsatt av en formening om at
styremedlemmene er enkle å jobbe sammen med, løsningsorienterte og samtidig føler at det er god
"takhøyde" for meningsutvekslinger. På grunn av restriksjoner har det til tider vært vanskelig med fysiske
møter, men mye av kommunikasjonen foregår uansett digitalt i hverdagen via Facebookgruppe/Messenger.
Medlemmer generelt får også via dedikert gruppe på Messenger den informasjonen de behøver mht
dugnader, treningsansvarlige etc.
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 få inn midler til drift og vedlikehold av baneanlegget.
Vi har rettet fokus mot det lokale næringsliv for å få inn sponsorer og bedrifter som ønsker profilering på
Geiteryggen Motorsenter, et arbeid som vi fortsatt jobber med. Det er helt klart muligheter som bør
utforskes.
Et viktig mål var å få asfaltert banen slik at den ble godkjent som treningsbane, noe som ble utført i slutten
av august. Det var også en god del dugnadsarbeid både i for- og etterkant av asfaltering, samt at vi gjorde
grep mht sikkerhetsbarriere mot speedwaybane etter forespørsel fra speedwayklubben. Forholdet med
sistnevnte kan sies å ha blitt bedre og mer normalisert gjennom året, noe som gagner begge klubber.
Klubben har nå eget orgnr, er registrert i frivillighetsregisteret og er medlem av grasrotandelen.
Den 28. januar 2020 fikk styret beskjed av Roger Tangen at han ønsket å trekke seg som leder med
umiddelbar virkning. Per Berget tok over ledervervet midlertidig frem til årsmøtet.

Gruppemiljø/medlemsmøter.
Det ble avholdt årsmøte for 2019 den 05.02.2020.
Søndagstreningene er fortsatt populære og flere setter pris 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.
Det har kommet nye medlemmer til klubben, og de har hatt med seg godt engasjement og idéer, noe vi
anser som positivt for hele gruppa.
I 2020 var ikke klubben representert i borgertoget i Skien på 17. mai naturlig nok, siden feiringen rett og
slett ble avlyst. Det ser ikke så mye bedre ut for 2021, men dette er noe vi håper å kunne få til i 2022.
Det er viktig for rekrutteringen at vi er synlige i bybildet.
Anlegg og materiell.
Vi hadde første vårdugnad 14.mars 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.
I april-mai jobbet vi også med dekkbarrierer mot speedwaybane slik at sikkerhetsbarrieren mellom begge
baner skulle være ihht regelverk. I depot har vi satt opp gjerder 2m fra banevantet mot speedway.
Speedway-klubben har godkjent dette. Gjerdet har også blitt kledd med duk for å minimere
støvføyking/steinsprang inn i vårt depot.
På vårparten var det planlagt et sykkelløp på banen vår mot et mindre beløp, men dette ble avlyst.
Bakgården ungdomshus hadde 2 dager á 2 timer med gokartgjøring, én ettermiddag i juli og én i august.
Det ble benyttet leiekarter fra SGU og klubbens medlemmer stilte opp som banemannskap.
24. august ble banen helasfaltert. Etter snøsmelting i 2021 ser banen fin ut og virker å ha klart seg fint
gjennom vinteren 2020/2021.
Klubben har fortsatt utlånskarter, men disse er i dårlig stand og kan i stor grad ansees som bytteklare.
Vi har begynt prosessen med å skaffe til veie nye utlånskarter (brukte) men dette vil være en ganske stor
utgiftspost. Allikevel kan det ha stor betydning for rekruttering, derfor ønsker vi å få det gjennomført.
Utlånskartene har ikke blitt lånt ut til andre klubber denne sesongen.
Skjebnen til klubbhuset på Geiteryggen vil forhåpentlig bli avgjort ila året.

Kurs.
Ronny Kristiansen har stått for lisenskurs i 2020.
Styret ønsker å takke ham for innsatsen og vel gjennomførte kurs.
Et medlem (Kåre Løvstakken) har også vært på kurs, slik at klubben nå har to personer som kan
gjennomføre lisenskurs, noe som vil gjøre det enklere og mer effektivt når man kan spille på flere personer.
Antall medlemmer har vært relativt stabilt gjennom sesongen. Noen nye førere har kommet til.
Det er viktig med tilførsel spesielt i småkart-klassene. Styret ønsker fortsatt at det rekrutteres førere fra
begge kjønn, og vil ha enda større fokus generelt på rekruttering fremover.
Stevner/løp og trening.
Det ble ikke gjennomført noen stevner eller supertreninger i 2020.
For øvrig er vi fornøyd med status på treningsaktivitet i 2020 til tross for de vanskelige omstendighetene.,
--Avslutning.
Vi ønsker å takker alle medlemmer som har stilt opp på dugnader og treninger i 2020.
Det er en bra samhold i gruppa, og det er viktig for klubben at det er både engasjement og en følelse av
tilhørighet 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 26.04.2021
På vegne av styret i NMK Grenland Gokart
Per Berget

