Velkommen
Årsmøte NMCU - Troms
10 novebmer
Finnsnes
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Årsmøtesak: 1
ÅPNING
Styret i NMCU Troms vil med dette ønske alle velkommen til årsmøte 2019.
Alle medlemmer som har gyldig medlemskap har stemmerett, herunder også
familiemedlemmer. De som ønsker å benytte seg av stemmeretten må registrere seg i
sekretariatet.
Medlemskontingent for 2019 er:
Individuelt medlem: 450,Ungdom 150,Familiemedlemskap: Gratis.
NMCU-klubber får en tilbakeføring av kr 50,- pr medlem
Praktisk:
• Enkel servering.
• Røyking på anvist plass.
• Pause legges inn underveis.
• Nødutganger og toalett
Årsmøtesak: 2
KONSTITUERING
- Registrering av stemmeberettigede
7 stemmeberettigede medlemmer.
- Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent
- Valg av møteleder
- Valg av referent
- Valg av tellekorps
- Valg av to til å skrive under protokollen
Merita Heimdal, Mariann Dijkhuizen, John-Kåre Karlsen

Årsmøtesak: 3
STYRETS BERETNING
Styremøter:
Styret har hatt et møte på Finnsnes og to møter hjemme hos kasserer Lina.
Vi har litt utfordringer med at vi har de avstandene mellom oss som vi har. Så vi har valgt å
bruke den lukka gruppen vi har på Facebook, og mest telefon.
MC-Forum:
Det har vært flere møter i mc-forum. Av ulike årsaker har NMCU bare hatt mulighet og møtt
på noen få av disse møtene.
TS-dagen
Fokus i år var sikkerhet på moped og lett mc, og gikk av stabelen 15.6 på kunstisbanen i
Tromsdalen. Det var strålende vær. Det var færre deltakere enn vi forventet. Ca 20 stk. Lite
oppmøte kan skyldes at det samme helg var anleggsmesse i Tromsø og Nord Norgestreff i
Harstad.
De som kom syntes det var fint å få kjøre på bane og prøve syklene som var der. Og de syntes
det var kjekke premier som ble trukket blant deltagerne.
NMCU hadde stand hvor det bl.a ble vist filmen «Full kontroll»
De andre som hadde stand var SVV, kjøreskoler, Røde kors og forhandlere.
Det var en vel gjennomført dag, og absolutt noe å bygge videre på.
Kretskonferansen:
NMCU Troms var representert på NMCU's kretskonferanse 16. februar 2019 med 3 personer.
Disse var: Leder Mary-Ann Hamsund Rikardsen, styremedlem Bjørn Viggo Larsen og kasserer
Lina Plaude. Fylkessekretær Håvard Bakken-Jakobsen ble forhindret fra å dra pga dårlig vær
med stengte veier og innstilte fly. Konferansen ble avholdt på Gardermoen, hvor nesten alle
fylker var representert.
SE OSS aksjon:
SE- OSS aksjonen var i år også et samarbeid med NAF mc. I år hadde vi ikke avtalt å ha stand
på Jekta som vi har pleid tidligere år. Det var flott vær, og godt oppmøte. NAF spanderte
tradisjonen tro, kaffe på de som deltok. Bare at de la det til en ekstra fellestur til Vollan hvor
det ble softis og kaffe.
Finnsnes hadde SE-OSS samme dag som i Tromsø. Kjørte rundt i sentrum på Finnsnes og til
Sørreisa. Derfra kjørte noen hjem mens andre kjørte videre via Andsvatnet og endte opp ved
YX.
I Harstad ble det dessverre ikke arrangert SE-OSS aksjon i år.
Motorsykkelens Dag 25 mai:
I år hadde NMCU stand i byen. Det førte til mange hyggelige samtaler, og også noen nye
medlemmer. Det var ikke stand i Harstad på Motordagen.

NMCU Stand på treff: NMCU hadde planlagt å ha stand på Nord Norges treffet i Harstad.
Men siden TS-dagen ble lagt til samme helg, så lot det seg ikke gjøre. Dette er det eneste
treffet vi har igjen i Troms.
Saker som er jobbet med
Vi har fortsatt jobben med mc-parkering i Tromsø. Siden den mc-parkeringen vi har nå er en
midlertidig løsning, så vi følger den saken videre opp mot By-utvikling og Tromsø parkering.
Kommentar:
Årssmøtet godkjente beretningen med følgende kommentarer:
* Promotere Full Kontroll oftere
* Se på andre alternative steder til Se Oss
* På flere treffsteder-eks. Heia
* Ønske om flere MC parkeringer
Årsmøtesak: 4 Evt vedtektendinger fra Sentralstyret
Ingen endringer innmeldt
Årsmøtesak:5 Regnskap
Vi hadde for lite tid fra vi fikk regnskapet til det skulle være klart til årsmøtet slik at vi ikke
rakk å få det ferdi. Vi har med regnskapet for i fjord. Det er ikke brukt penger i kretsen i år. Og
varelagret skal være skrevet ned og er gitt til div premier i året som er gått.
Kommentarer
Årsmøtet ga styret aksept til å rydde opp i regnskapsføringen. Regnskap for 2019 legges frem
til årsmøtet 2020
ÅRSMØTESAK: 6
Retningslinjer og plan for neste års virksomhet
NMCU Troms vil fortsette å stille opp på arrangementer i regi av motorsyklister i Troms.
Deriblant arrangementer som:
Se-Oss-kampanje
Motorsykkelens Dag
MC Forum
TS-dag
Stand på treff
Bistand til medlemmer ved behov
Årsmøte sentralt er flyttet slik at det går samtidig som kretskonferansen i februar
MC-politiske talsmenn: Vil fremdeles være representert i Tromsø og Harstad for å
dekke mest mulig av fylket.
Det er ønskelig at årsmøtedeltagerne kommer med innspill om aktivitet utover dette i
kretsen.
Kommentar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Godkjent av årsmøtet

ÅRSMØTESAK 7:
Valg
VERV:
Leder
Nestleder
Kasserer
Styremedlem
Revisor
Fylkessekretær
Valgkomite

NAVN:
Mary-Ann Hamsund Rikardsen
Håvard Bakken-Jakobsen (har trukket seg)
Lina Plaude
Bjørn Viggo Larsen
Ikke krav om det lengre
Håvard Bakken Jakobsen
Styret

VOTERING:
Årlig
1 av 2 år
1 av 2 år
1 av 2 år

Forslag til nytt styre 2019/20
VERV:
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem

NAVN:
Bjørn Viggo Larsen
Mary-Ann H. Rikardsen

VOTERING:
1 av 1 år
1 av 2 år

Lina Plaude
Mariann Karin Dijkhuizen

2 av 2 år
1 av 2 år

Fylkessekretær

Mary-Ann H. Rikardsen

Velges ikke på årsmøtet

Valgkomite

Velges av kretsstyret (Godkjent av årsmøtet)

Kommentar:
Nytt styre, enstemmig valgt av årsmøtet
Merita Heimdal
Sign

Mariann Karin Dijkhuizen
Sign

John-Kåre Karlsen
Sign

