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STYRE/VERV 
På årsmøtet den 15. mars 2019 ble følgende valg foretatt: 
Styreleder:   Laila I. Tyskeberget for 2 år 
Nestleder:   Per Kristian Sollien for 1 år 
Styremedlem:  Thomas Johansen for 1 år 
Styremedlem:  Trygve O. Schjerpen for 1 år 
Styremedlem:  Tone Larsen-Asp for 1 år 
Styremedlem:  Bjørn Arild Retteråsen for 1 år 
Revisor:   Eva Brith Engebakken for 1 år 
Revisor vara:   Torunn Hegge for 1år 
 
ORGANISASJON / MØTEVIRKSOMHET 
Styret har vært samlet til 4 møter. I tillegg er en rekke saker behandlet på intern 
Facebookgruppe og under øvrige felles samlinger. 
Samarbeidet med Vålerbanen har også dette året fungert til stor nytte og betydning, 
og regnes som klubbens” hjemmebane”. 
Det holdes nødvendige møter ang arrangementene som klubben er ansvarlig for. 
 
AVDELINGENS MEDLEMMER 
Klubben hadde om lag 200 medlemmer i 2019. 
Klubben har medlemmer som innehar sentrale verv både i NBF og NMK.  
 
DRIFT OG AKTIVITETER 
Klubben har vært ansvarlig arrangør for 2 NM helger i Racing, og 3 Gatebil-runder. I 
tillegg har klubben stått med arrangøransvar både på Vålerbanen og Rudskogen for 
flere klubb-racing, samt en rekke banedager og events. Årsavslutning for NMK Solør 
ble avviklet 23. november, der om lag 100 personer møtte til aktiviteter, 
premieutdeling og bankett på Vålerbanen Hotell. 
 
ØKONOMI 
Klubben har hatt økonomisk aktivitet som gjenspeiler mange arrangementer og 
aktivitet. 
Dette medførte et resultat på Kr.71.259,28 i Årsoverskudd. 
Det er investert Kr.139.890,- i Baneovervåkningsutstyr og støpte medaljer. 
 
PLANER FOR 2020 
NMK Solør vil stå for arrangementer på både Vålerbanen og Rudskogen Motorsenter 
og om mulig andre steder i landet der vi blir forespurt. Det er ellers planlagt aktiviteter 
innen treninger og motordager gjennom året. Et ekstra medlemsmøte med fokus på 
medlemmenes bragder over mange år (der tiden i NAF Motorsport Vålerbanen vil 
medregnes) planlegges. Særdeles vil det jobbes for muligheter for tilbud til flere 
grener. 
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