REFERAT
ÅRSMØTE 2019
LØRDAG 19. OKTOBER

NVIO TRØNDELAG MC-GRUPPE INNHERRED,
RINNLEIRET, HUS 38

NMCUs hovedoppgaver:
NMCU skal sørge for at vi kan kjøre MC med størst mulig sikkerhet og minst mulig
unødvendige begrensninger.
NMCU skal ivareta motorsyklistenes interesser der den enkelte motorsyklist aldri ville nådd
fram på egen hånd.

SAKLISTE
1 ÅPNING v/leder Jostein Brandzæg Schei
2. KONSTITUERING
9 stemmeberettigede registrert
Innkalling og dagsorden godkjent med kommentar: sende ut påminnelse til alle
medlemmer siste uka før årsmøtet.
Møteleder Jostein
Referenter John Olav og Liv
Tellekorps Lena
3. STYRETS BERETNING godkjent
4. REVIDERT REGNSKAP godkjent med merknad fra revisor og orientering fra
kasserer.
5. INNMELDTE SAKER ingen
6. PLAN FOR DRIFTSÅRET 2019-2020 godkjent
7. BUDSJETTFORSLAG godkjent
8. VALG ved akklamasjon

Spørsmål?
Se NMCUs vedtekter som finnes på møtet

3. STYRETS BERETNING
Kretsstyrets medlemmer i perioden
Leder
Jostein Brandtzæg Schei
Nestleder
Jan Ove Thorsen
Sekretær
John Olav Hembre
Kasserer
Lena Haugdal
Styremedlem Terje Wågan
Revisor
Johnny Lilleenget
Valgkomite Styret
Fylkessekretær Liv Hermann
Møtevirksomhet
Kretsstyret har hatt 9 styremøter i perioden:
07.11.2018 vert Terje
30.01.2019 vert Jostein
19.02.2019 vert Jan Ove
09.04.2019 vert Lena
07.05.2019 vert John Olav
21.05.2019 vert Terje
12.06.2019 vert Jostein
10.09.2019 vert Jostein
09.10.2019 vert John Olav

AKTIVITETER:
KRETSKONFERANSEN 15.-17. 2. 2019
Delegater til konferansen på Gardermoen var Fylkessekretær Liv Hermann og Leder Jostein
Brandtzæg Schei, Nestleder Jan Ove Thorsen, og Terje Wågan fra styret.
Tema ved konferansen:
-Vegdirektoratets lansering av Nasjonal Strategi med Tiltaksplan for MC og Moped.
-Respektive Kretsdelegater fra Vestfold og Hordaland redegjorde erfaringer med
interregionalt samarbeid.
-Jostein Brandtzæg Schei fra Nord Trøndelag redegjorde for årets 25-årsjubileum for
regionens årlige Vårmønstring.
-Representanter fra Woman Rider World Rally,WRWR presenterte planlagt etappe gjennom
Norge.
SE OSS AKSJONEN 27. 4. 2019
Kortesjen gikk i flott vær, med Terje Wågan i spissen fra Shell Figga, via YX-stasjonen på
Verdalsøra til samling på YX-stasjonen på Gråmyra. Stor oppslutning om arrangementet.
Evalueringen utløste ideer om ytterligere utvikling av arrangementet med en mer organisert
samling ved Shell Figga før avgang og en mottakelse med lydanlegg ved ankomst ved YX
Gråmyra.

TRAFIKKSIKKERHETSDAG i Kristiansund 11.05. 2019
Årets TS-Dag for Midt-Norge ble avviklet i Kristiansund, samlokalisert med Bilens og MC`s
Dag i samarbeid mellom Statens Vegvesen Region Midt og NMCU Nord Trøndelag Krets,
Sør Trøndelag Krets og Møre & Romsdal Krets.
NMCU Nord Trøndelag Krets var representert med Leder Jostein Brandtzæg Schei og
Nestleder Jan Ove Thorsen.
Dårlig vær bidro til magert oppmøte, men arrangementet holdt høyt faglig nivå med bra
innhold.
Det ble fra Statens Vegvesen ytret forslag om å koordinere neste års arrangement mot
Vårmønstring 2020 som tiltak for å tiltrekke arrangementet større oppmerksomhet.
VÅRMØNSTRING NAMSOS 30.05. 2019
Kortesjen startet fra Stjørdal. Terje Wågan ledet kortesjen via pausestopp på Heia Gjestegård
til Namsos. Ved ankomst talte den ca. 120 ekvipasjer. Her ledet Jostein arrangementet med
premiering av yngste og eldste deltaker, samt People`s choise sykkel etter avstemning.
Trekning av årets lettvektersyklist og juryvurdering av beste veteransykkel. Tiltak for å øke
interessen for å avgi stemme på Peoples Choice med trekning av premier på stemmesedlene
ble en suksess, med et stemmetall tilsvarende 50% av fremmøtte ekvipasjer, mot fjorårets
knappe 10%.
I anledning 25-årsmarkeringen ble Terje Kristian Tangen, som leder av den første
Vårmønstring i 1994 holdt frem og tildelt en påskjønnelse. Bra vær under arrangementet,
men dårlige værprognoser i forkant påvirket trolig oppslutningen i noen grad.
FYLKESSEKRETÆREN 2019
Har representert NMCU Nord Trøndelag på NMCUs kretskonferanse februar 2019.
Deltok på årets Se Oss-markering, som var veldig godt gjennomført og et godt grunnlag å
bygge videre på for kommende år.
Har sammen med kretsleder Jostein deltatt aktivt på alle regionale planleggingsmøter angående TS-dag 2019, i samarbeid med Svv region, NMCU Sør Trøndelag og NMCU Møre og
Romsdal.
Holdt vårmøte og høstmøte i MC-Forum Trøndelag med Svv og NMCU Sør Trøndelag, der vi
jobber med planlegging av TSMC 2020, planlegger TS-inspeksjoner på Fv 708 MelhusHølonda, Fv 800 Buvika, Fv 759 fra Stiklestad til kommunegrense Steinkjer, Fv 72 fra Vaterholmen til Sandvika.
Gjennom MC-Forum Trøndelag fikk vi i august 2019 satt opp MC-vennlig underskinne på Fv
17, i skarpsvingen ved Hjellbotn.
En bra start, og inspirasjon til å jobbe videre med trafikksikkerhet for MC.
I tillegg minner MC-Forum Trøndelag fortsatt de som godkjenner arbeidsvarslingsplaner om
viktigheta av å bruke særskilt MC-skilting i sommersesongen.
På grunn av ny organisering i Svv der funksjoner overføres til Fylkeskommunen vil det bli
endringer i sammensetning av MC-Forum Trøndelag. Svv hjelper oss å holde tråden til over
nyttår, og i løpet av februar 2020 vil vi ha første møtet i MC-Forum der vi har ansvarlige fra
Trøndelag Fylkeskommune med på laget.
Deltar også på høstens Fylkessekretærsamling i regi av NMCU på Gardermoen 26-27 okt
2019. Er fra juni 2019 ansatt i 20% prosjektstilling som koordinator for NMCUs
Fylkessekretærer.

4. REVIDERT REGNSKAP
Kasserer orienterer.
Styrets kommentar til revidert regnskap:
Regnskapet for 2019 ble ikke godkjent fra revisor sin side. Dette skyldes en del manglende
kvitteringer på diverse utlegg. Vi i styret går god for at regnskapet stemmer til tross for manglende
dokumentasjon på noen av postene.

NMCU Nord Trøndelag har arrangert og deltatt på mange aktiviteter og arrangementer i
2019. Kretsen har holdt seg godt innenfor økonomiske rammer.
Årsmøtet godkjenner regnskap med merknader fra kasserer og revisor.

5. INNMELDTE SAKER
Ingen innmeldte saker til årsmøtet 2019.

6. PLAN FOR DRIFTSÅRET 2019-2020
NMCUs virksomhetsplan som vedtatt på sentralårsmøtet, er rettesnor for arbeidet i alle
NMCUs ledd fra Sekretariatet og Sentralstyret til kretsene. De fleste punktene i
virksomhetsplanen utføres av sekretariat og sentralstyre. Kretsenes aktiviteter tar også
utgangspunkt i denne virksomhetsplanen, spesielt viktig er lokalt trafikksikkerhetsarbeid og kretsenes bidrag til å gjøre NMCU synlig der motorsyklister møtes.
KRETSLEDER- OG FYLKESSEKRETÆRSAMLING okt 2019
Kretsen representeres av nyvalgt kretsleder og fylkessekretær
KRETSKONFERANSEN februar/mars 2020
Kretsen representeres med tre styremedlemmer og Fylkessekretær. Avreise på fredag etter
jobb, hjemreise søndag.
LOKALT TS-ARRANGEMENT/RUSTLØSER våren 2020
Nytt kretsstyre tar stilling til om lokalt TS-arrangement/rustløser arrangeres i regi av NMCU.
TRONDHEIMSFJORDEN RUNDT 1.mai 2020 arr.Stjørdal MC
Fra kretsstyret i NMCU Nord Trøndelag deltar de som har anledning, en god anledning til å
verve nye medlemmer.
SE OSS arrangement april/mai 2020
Klokkeslett og sted avgjøres av kretsstyret, selvsagt mulig å flytte på om været forhindrer
trygg gjennomføring.
VÅRMØNSTRING 21.mai 2020
Start fra Stjørdal klokka 09.00, følger samme rute som tidligere med ankomst Namsos.
TS-dag for MC og moped 2020
Dato er ikke fastsatt enda, info publiseres fortløpende på nmcu.org, NMCU-appen og mail til
MC-klubber og medlemmer etter som sted, dato og innhold spikres.
HØSTMØNSTRING 2020
Nytt kretsstyre kommer tilbake med detaljer om destinasjon og dato.
ÅRSMØTE september/oktober 2020
Nytt kretsstyret kommer tilbake med info om tid og sted.

7. BUDSJETTFORSLAG
SE OSS arrangement 3000,Kretskonferansen 5500,Lokal TS-dag/baneleie 3000,Støtte til TS-tiltak 5000,Vårmønstring 3000,NMCU effekter 2000,Regional TS-dag* 7500,Kjøregodtgjørelse 1000,Ledergodtgjørelse 1000,Styremøter/årsmøte 2000,SUM31000,-

*her inngår overnatting for Fylkessekretær og for de av kretsstyrets medlemmer som deltar på
TS-dagen.
Budsjett er satt opp ut fra regnskapet for 2018/2019.
Hver krets mottar hvert år 10 000,- til kretsdrift og aktiviteter.
Det er anledning til å søke NMCU sentralt om 5000,- til prosjekter som ikke dekkes av
ordinære midler til kretsdrift.

8. VALG
Styret har i perioden bestått av
Leder Jostein Brandtzæg Schei
Nestleder Jan Ove Thorsen
Sekretær John Olav Hembre
Kasserer Lena Haugdal
Styremedlem Terje Wågan

på valg
ikke på valg
på valg, tar ikke gjenvalg
ikke på valg
ikke på valg

Revisor Johnny Lilleengetpå valg
Valgkomité kretsstyret
Forslag til nytt kretsstyre:
Leder Jan Ove Thorsen
velges for ett år
Nestleder Jostein Brandtzæg Schei går inn i Jan Oves resterende år
Sekretær Terje Wågan
går inn som sekretær resterende år
Kasserer Lena Haugdahl
ikke på valg
Styremedlem Tove Selen
velges for to år
Foreslått kretsstyre valgt ved akklamasjon.
Revisor Johnny Lilleenget Siden Johnny ikke er forespurt i forkant av
kretsårsmøtet: hvis styret fortsatt ønsker Johnny som revior har kretsstyret
årsmøtets fullmakt til å avtale dette i god tid før årsmøtet 2020
Valgkomité: kretsstyret får årsmøtets fullmakt til å finne representanter til
valgkomité.

NMCU Nord Trøndelag krets vil benytte anledningen til å takke avtroppende sekretær John
Olav for god innsats og vel utført oppdrag. Vi vil også takke våre medlemmer for en fin
sesong og et godt årsmøte.
Vi ser fram til å fortsette arbeid og samarbeid for motorsyklistenes sak i 2020.

Vel hjem
-Kretsstyret-

