MC-Komite

Kick off 2019
Referat, MC-komite, 12. januar 2019
Oppmøte: Harald Bogstad og Sandra Stenersen
Aktivitetsplan 2019:
-

-

NMK Mesterskap, 12. og 13. oktober for Enduro og ATV, sted: Aurskog Høland
NMK Mesterskap MX, Gultvedt, dato: usikker
NMK Mesterskap: 3/3 grener i 2019
Sommercup, MX fra Søndag 7.juli til Søndag 14. Juli i uke 28, sted: Modum og Sigdal, Nore
og Uvdal og Elverum
> Kongsberg har trukket seg
Sommercup ATV, dialog med flere klubber, Sandra har ansvar for det.
MC-Messe: forespørsel om vi vil være med fra NMK-kontoret, dette ønsker vi ikke å delta
på. Vi har ikke komite som er stor nok til å ta på seg dette.
Sportsmøtet 8. – 10. november

Møteplan for komiteen 2019:
-

-

Oppstartsmøte for MC-komiteen, i løpet av februar
Agenda:
> finne arrangører og datoer for sommercup for ATV
> finne den tredje arrangøren for sommercup MX
> finne hvilke klasser vi ønsker å arrangere NMK Mesterskap i, alle grener
> bekjentgjøre NMK Mesterskapene, og sommercupene 2019
> verve flere komitemedlemmer, gjerne fra snøscooter og trial, men også styrke
«nåværende» grener med nye representanter
> gjerne med Charlotte eller Heidi for å få hjelp til budsjett og fordeling av
komiteoppgaver
Planleggingsmøter, sommercup med arrangørklubber (MX og ATV)
Planleggingsmøter, NMK Mesterskap med arrangørklubber (MX, ATV og Enduro)
- helst før sommerferie, kan samle begge planleggingsmøtene i en
Oppsummeringsmøte i forkant av Sportsmøtet
> møtet kan finne sted under NMK Mesterskapet for ATV og Enduro

Komitesammensetning:
-

Annet:

MC-komiteen må styrkes
- komitemedlemmer, hovedstyret og andre må gjerne komme med forslag til nye
representanter
- vi trenger å styrke «hovedgrenene» våre; MX, Enduro, ATV, med nye representanter

MC-Komite
-

-

Promotering: opplyse om transportforsikring, aktivitetsfond, sommercup og NMK
Mesterskap i det kommende året
Det er ønskelig at telefonnr. til komitemedlemmer blir oppdatert på siden.
Vi ønsker med kapasiteten vi har i MC-komiteen at kontoret legger inn på hjemmesiden
for oss, inntil videre. Nå vil det være aktuelt å publisere NMK Mesterskap og sommercuper
for 2019.
Komitemedlemmer på arrangementer, har oppgave om å sende minimum to bilder og
resultatliste til administrasjonen.
Sandra står for videreformidling til administrasjonen

