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Salten Motorhistoriske Forening 

Komite for Midnattsolløpet 2015 

Møtereferat nr 6 

 

Tid og sted: 15.01.2014 på Odd Evens møterom NorLines kl 1800 - 2030 

Til stede: Espen, Odd Even, Kjell Ivar, John, Kjell Arne, Toril, Kjetil 

Neste møte: I slutten av februar, Kjell Ivar kaller inn 

 

På dette møtet ble det diskutert fordeling av arbeidsoppgaver innen gruppa, litt om 

gjennomføringen av løpet, saker som bør tas opp på Bjerkvikmøtet, saker som må tas opp på 

årsmøtet 15.februar. 

Arbeidsfordeling og organisering 

Løpet på lørdag – ansvarlig Odd Even 

 Planlegge løype 

 Poster 

 Oppgaver 

 Førermøte 

 Løypemateriell / kart 

 Startnummer 

 Mat underveis 

 Premieutdeling 

Sekretariat/økonomi – ansvarlig Toril 

 Påmeldinger 

 Kontakt med påmeldte, deltakere, spørrefunksjon 

 Oversikt over logistikk, forlegning og middagsbestillinger (fredag/lørdag) 

 Kontakt med overnattingsstedene (camping/hoteller) 

 Regnskap 

 Resultatlister (samordnes med oppgaver) 

PR/hjemmeside – ansvarlig Kjetil 

 Markedsføre løpet 

 Hjemmeside 

 Nyhetsbrev 

 Lokale medier 

 Systemer for sekretariat og regnskap 

 Konkurranse blant deltakerne i forkant (?) 
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BASE – ansvarlig Bjarne 

 Kontakten med Luftfartssenteren 

 Avtaler med hotell og camping 

 Kontakten med flymiljøet 

 Arrangement fredag (get together) 

 Løpsmiddag 

OPS – ansvarlig John 

 Start og mål, planlegge/gjennomføre 

 Innkjøp 

 Sikkerhet / ID kort 

 Bevoktning 

 Parkering 

Admin – ansvarlig Kjell Ivar 

 Sponsorer 

 Kontakt med myndigheter, politi, kommune, turistkontor 

Regler for utlodning av Anglia – ansvarlig Espen 

 Sjekke regelverket omkring utlodning av klubb-Angliaen 

Involvering av Fauske-miljøet – ansvarlig Kjell Arne 

 Sjekke hva som kan gjøres for å få flere fra Fauske miljøet involvert i arrangementet 

 

Gjennomføring av løpet 

Det ble diskutert litt omkring selve gjennomføringen av løpet og følgende forslag kom fram: 

 Barneoppgaver underveis – trafikkbingo, med premiering etter løpet. 

 Skal startavgiften inkludere mat underveis? 

 Kan vi få rabatterte inngangsbilletter til Flymuseet, og kan dette inkluderes i startavgiften? 

 Startavgift kr 450,- 
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Saker som bør tas opp på Bjerkvikmøtet 

 Har LMK noen garantiordning for gjennomføring av slike løp? 

 Medlems/regnskapsprogrammet som er utviklet av LMK- status, når kan dette tas i bruk? 

 Presentasjon av Midnattsolløpet 2015 slik det ser ut nå – Kjetil lager forslag 

 

Saker som må tas opp på årsmøtet 15.ferbruar 

 Vi trenger et styrevedtak på å få disponere overskuddet fra Saltenløpet kr 24000,- iflg 

løpsregnskapet. 

 Foreløpig budsjett for Midnattsolløpet 2015 gjennomgås. 

 Presentasjon av Midnattsolløpet 2015 – samme som til Bjerkvikmøtet (?) 

 

Annet 

 Logo til Midnattsolløpet – Kjell Ivar lager et forslag til denne 

 Budsjett – Kjetil lager et estimat som kan fremlegges årsmøtet og evt Bjerkvikmøtet. 

 Oppfølgingsmøte med Flymuseet og Kommunen må gjennomføres så snart som mulig 

 

Bodø, 16.01.2014 

Kjetil Ø 


