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• FIM ROAD SAFETY AWARD 2017 TIL NMCU
• GRUSKJØRINGSTIPS
• INTERVJU MED SAMFERDSELSMINISTEREN
• SKI MC 25 ÅR
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NMCU er ingen ”satt” og konservativ organisasjon. Derfor har det heller aldri vært noe
problem for ansatte og tillitsvalgte å forandre på ting når omstendighetene eller omgivelsene
har krevd det.
Denne høsten er det likevel ekstra mye som fornyes og forandres. Kall det et sammenfall av
begivenheter som gjensidig styrker og påvirker hverandre.

Besøksadresse:
Skoggata 5
Kontortid:
Mandag-fredag 09-16
Telefon: 908 37 374
Ansatte:
Bjørn M. Magnussen
Geir Strand
E-post: nmcu@nmcu.org
Internett: www.nmcu.org
Tips til MC-bladet:
mc-bladet@nmcu.org

Utgivelsesplan 2018:
Nr.

Matr.frist

Utgivelse

01-18

26.01.18

Uke 7

02-18

23.03.18

Uke 15

03-18

25.05.18

Uke 24

04-18

14.09.18

Uke 40

05-18

23.11.18

Uke 50

Forsidefoto:
2017 FIM Awards Ceremony
Foto: Marco Domeniconi, FIM

På kontoret i Moss har Morten Hansen takket av, og gått over i pensjonistenes rekker. På Mortens
anbefaling har vi samtidig pensjonert generalsekretær-tittelen. Det er stort sett bare FN, NATO og noen
gamle kommunistpartier som fortsatt holder seg med generalsekretærer. Det må de gjerne fortsette
med, men vi i NMCU benytter Mortens avgang til å stokke om litt på kortene, og fordele oppgavene på
en ny måte. Vi gir Geir Strand tittelen Politisk rådgiver, og lar ham følge opp NMCUs politiske agenda
overfor byråkrater og politikere både i Oslo og Brussel. NMCU har opparbeidet seg en sterk posisjon
som MC-politisk aktør, og det er en posisjon vi skal fortsette å utvikle.
Så oppretter vi en ny stilling som Kommunikasjonsrådgiver. Denne personen får ansvaret for å følge
opp NMCUs kommunikasjonsarbeid på papir og på nett. Inkludert sosiale medier, som vi over 50 bare
må innse er kommet for å bli. Stillingen lyses ut i disse dager, og vi gleder oss til å se responsen.
Sistemann på kontoret, Bjørn M. Magnussen, skal fortsatt være førstemann i den forstand at han er
NMCUs daglige leder. Vi kaller ham nå Administrasjonssjef, men det er bare begynnelsen. Når det nye
medlemsregisteret tas i bruk over nyttår, og det enkelte medlem selv kan administrere sitt medlemskap,
vil Bjørns hverdag bli forandret. Da vil det forhåpentlig bli slutt på manuell punching av ditt og datt,
manuell utsending av giroer, manuell oppfølging av blader som kommer i retur – og alt det andre som
Bjørn har gjort fordi systemene våre har vært for gamle, for tungvinte og for tidkrevende.
NMCU har et medlemsblad vi kan være bekjent av, ikke minst på grunn av alle bidragene vi får fra
våre medlemmer. Men vi har dessverre hatt en hjemmeside som vi ikke kan være bekjent av. Nå er den
bygd helt om, og lanseres omtrent samtidig med at dette leses. Sekretariatet har fått mye pepper for de
gamle sidene, men nå er de blitt historie. Og nmcu.org framstår i ny og moderne drakt. Vi håper du liker
det du ser, og lar deg inspirere!
Vi er også spente på hvor mange som benytter anledningen til å bli NMCU-medlemmer på livstid.
(se omtale på s.19)
En kreativ sjel foreslo at dette kunne blir årets julegave til han eller hun som har ”alt”.
Det er i alle fall en ﬂott julegave til NMCU!
For øvrig minner jeg om at sola snur den 21.desember, og at avstanden til neste MC-sesong straks er
kortere enn avstanden til forrige!
Med de beste hilsener
Odd Terje Døvik
Leder, NMCU
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