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Sak: Styremøte 1-2019 
Møtested: Lillehammer Bibliotek 
Møtedato: 06.03.2019 
Tilstede: Kari Søyland Haugødegård, Nils Ormvold, Stein Eriksen, Håvard Bråten, 

Øyvind Hjelvik 
Fraværende:  
Referent: Nils Ormvold 
Neste møte: Ikke bestemt 
 
Saksnr. Sak Oppfølging 
2019-01 Grus- og vinterkjøring 

Hovedsaken på møtet var å følge opp siste årsmøtes ønske 
om mer fokus på grus/snø.  
Styret ønsker å imøtekomme dette ønsket, men på en slik 
måte at det ikke etableres konkurrerende miljøer som jobber 
uavhengig av hverandre. Det betyr at tur-/kjøretilbudet 
utvides innenfor dagens organisering i stedet for å etablere 
separate turkomitéer. 
 
Turkomitéen fikk på årsmøtet to nye medlemmer som begge 
kjører grus.  
Jan Helge Høgvoll har lang erfaring med enduro- og cross-
kjøring i NMK-regi. Han kan tenke seg å arrangere to grus 
helgeturer i kommende sesong.  
 
Øyvind ser også for seg at det kan organiseres felles 
«kombinasjonsturer», der det kan legges opp til alternative 
ruter for de som vil kjøre grus og asfalt. 
 
All kjøring i klubbregi må foregå innenfor lovlige rammer. 
Alle som kjører grus må derfor f.eks. være klar over at 
kjøring i utmark er ulovlig.  
 
På årsmøtet ble det også nevnt ønske om å organisere 
opplæring i gruskjøring. 
Organisert føreropplæring betinger godkjent instruktør. Det 
ble derfor foreslått at Øyvind tar kontakt med Touratech eller 
andre som tilbyr organisert grusopplæring, med tanke på å 
kunne få til en gunstig avtale om deltakelse på slike kurs for 
LMK-medlemmer.  
 
Turopplegget for sommersesongen evalueres til høsten, 
etter at alle turene er gjennomført. 
 
Til høsten må det også tas stilling til hvordan neste vinters 
snøkjøring skal organiseres. 
 

 

2019-02 Status medlemmer og økonomi 
Håvard orienterte. 
Vi har pr. nå 96 medlemmer og 10 husstandsmedlemmer. 
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Saldo pr. dato er ca. 87.000. 
 

2019-03 Øystein Torgersen er gått bort 
Øystein tapte kampen mot kreften 24. februar og ble bisatt 
fra en fullsatt Søre Ål kirke i dag.  
Kari har ordnet med blomster til hjemmet og gave til 
Kreftforeningen ihht. familiens ønske. 
15 klubbmedlemmer deltok ved begravelsen. 
 

 

2019-04 Rutine for behandling av personopplysninger 
Øyvind gjennomgår rutinen med turkomitéens medlemmer i 
møtet som skal avholdes i morgen. 
 

 

2019-05 MC-messa på Lillestrøm 
Det blir også i år satt opp buss til MC-messa, lørdag 30. 
mars. Frank Skansgård blir sjåfør og leier buss av Unibuss. 
Avreise blir fra Lillehammer stasjon lørdag morgen kl. 08:00. 
Bussreisen blir gratis for LMK-medlemmer, andre som 
ønsker å delta må, hvis det er ledig plas, betale kr. 200. 
Øyvind vil sende ut informasjon om turen. 
 

 

 


