Arbeidsprogram 2019

Generelt
Klubbens styre er både et tradisjonelt styreorgan, som rapporterer til generalforsamlingen,
og et utførende organ for klubbens aktiviteter. Imidlertid er klubbens lokalaktiviteter i
Rogaland, på Sørlandet og i Trøndelag styrt av lokalstyrer innenfor de respektive geografiske
områder.
En del av det praktiske arbeidet er igjen outsourcet til diverse utvalg med kompetente
medlemmer. I hvert utvalg sitter i tillegg ett eller flere styremedlemmer. For tiden finnes
følgende utvalg:
Baneutvalg, Vårmønstringsutvalg, Turutvalg og Redaksjon.
Klubbens årlige aktiviteter på riks- og lokalnivå skal være nedfelt i et arbeidsprogram.
Det bilhobbypolitiske programmet er summen av aktiviteter fra klubbens tilsluttede
hovedorganisasjoner som for tiden er: LMK, Amcar og KNA.

Program
Medlemsmøter
NSK skal arrangere møter for sportsvogner og sportsvognentusiaster. Det viktigste av disse
er Vårmønstringen, og den skal videreføres. NSK skal også arrangere medlemsmøter
gjennom hele sesongen, både ute og inne.
Vårmønstringen
NSK skal jobbe for holde på Vårmønstringen som den definitive møteplassen for de
sportsvogninteresserte. Arrangementet er også en av våre viktigste inntektskilder, og det
skal jobbes aktivt med å holde arrangementet relevant og økonomisk sunt.

Arbeide for økt interesse for og kunnskap om sportsvogner
Gjennom sine arrangementer, møteplasser og andre kanaler skal NSK jobbe for økt
interesse og kunnskap om sportsvogner. I den grad det er hensiktsmessig skal vi også delta
på messer og arrangementer i regi av andre for å promotere NSK – og sportsvogner.
Sosiale aktiviteter og turer
NSK skal tilby et bredt utvalg av turer gjennom sesongen, både arrangert av NSK sentralt
gjennom turutvalget, distriktsavdelingene eller eksterne tilbydere. Disse skal spenne fra de
helt enkle til de helt komplette turene.
Ferdighetskjøring
NSK skal jobbe for økt trafikksikkerhet og økte kjøreferdigheter gjennom å arrangere
førertrening på bane eller andre egnede arrangementer som f.eks. autoslalåm.
Medlemsblad
Medlemsbladet er viktig for mange av NSK sine medlemmer, og skal videreføres også i 2019.

