REFERAT Årsmøte 2020
Sted: Vegmuseet, Hunderfossen
Dato: Lørdag 11.01.2020 kl. 14:00
Referent: Randi Myrvang

-

Antall fremmøtte: 20 personer inkludert styret.
Lillehammer MC – 4 medlemmer
Farmers MC – 1 medlemmer
Rødfos MCE – 9 medlemmer
Laagen MC - 1
NUMC - Norsk veteran motorsykkelklubb - 1 medlem ( er også medlem i NAF og Lillehammer
MC)
Naf MC Mjøsa - 1 medlem
Leikanger MC klubb - 1 medlem
ikke tilsluttet klubb - 2 medlem

Før årsmøtet deltok de fleste på gratis omvisning på Vegmuseets utstilling
Omvisningen ble avsluttet med kaffe og svele
Årsmøte:
Leder Tor-Atle Hansen ønsket velkommen til årsmøtet. Det fremkom ingen innvendinger mot
årsmøteinnkallingen.
1. Åpning - godkjent
2. Konstituering - godkjent
a. Valg av møteleder: Asbjørn Jønsson ble valgt
b. Valg av referent: Randi M. Myrvang ble valgt
3. Årsberetning
a. Svein Myrvang (sekretær) gjennomgikk årsberetningen, og det kom utfyllende
informasjon om de respektive punktene. Årsberetningen ble godkjent.
b. Spørsmål om hvor er Britannia Rally - klubb leier plassen hos Farmers MC
c. Leder kom med en ekstra ting - Høstmøte i MC-Forum statens vegvesen.
31.10.19
d. Årsmøte godkjente årsberetningen.
4. Regnskap
a. Kasserer Morten Tundrali, presenterte regnskapet. Årsmøtet tok regnskapet til
etterretning.
b. Merknad fra revisor om at det manglet bilag på innestående pr 01.01.19. Tar
det til etterretning og legger det til ved neste styremøte og som eget billag til
neste årsmøte 2020

c. Tilskudd trafikksikkerhetsarbeid er øremerket trafikksikkerhet i 2020
d. Regnskap godkjent.
5. Innkomne saker
a. Det var ikke kommet inn eksterne saker til styret innen fristens utløp.
b. Styret har følgende sak: Bompengegodtgjørelse ifm. styrearbeid. Dekning av
faktiske utgifter. Ingen kommentar. stemmes - enstemmig vedtatt

6. Handlingsplan for 2020
Tor Atle gjennomgikk handlingsplan for 2020.
a. Arrangere SE OSS - vil ha med Fagernes i tillegg til Raufoss, Lillehammer og
Dombås
b. Delta på NMCU’s kretskonferanse
c. Delta på NMCU’s årsmøte
d. Arbeide for å verve nye medlemmer til NMCU
e. Profilere NMCU ved arrangementer hos de lokale MC-Forhandlere
f. Bedre kontakt med NMCU-tilsluttende i fylket, forslag avklares med
årsmøtedeltagere
g. Fortsette det gode arbeide i MC-Forum
h. Arrangere kjøretreningskurs for motorsyklister i Oppland (har invitert
Hedmark) i samarbeid med GMS
i. Arrangere fellestur for NMCU-medlemmer. Rødfos MCE inviterte medlemmer
på tur i 2019 - hvem tar oppgaven i 2020
j. TS dag
Kommentar til handlingsplan:
- Profilering NMCU og nye medlemmer. NMCU må ta inn over seg at omlegging av
innkreving av medlemsavgiften er en faktor som kan gå utover medlemsmassen da
det er opp til hver mann å huske sin kontingent
- Styret i NMCU-Oppland sier de har meldt inn dette som en bekymring sentralt flere
ganger
- Ble stilt spørsmål om det finnes noen MC-klubber på Fagernes som kan være med å
arrangere SE OSS.
- Hva legger styret i punkt e. Informere hva NMCU gjør/bidrar med - forklare folk at
dette er en organisasjon og ikke en klubb. Kom forslag på at det er viktig å vise
skryteliste på hva NMCU gjør
Handlingsplan - godkjent
7. Valg
- Asbjørn presenterer for valgkomitéen (Øyvind Hjelvik, Bodil Kirkeby og Asbjørn
Jønsson) har hatt en del telefonmøter og gikk igjennom liste med forklaring til hvem
som er på valg og hvem som tar gjenvalg
- Styremedlem Lasse Follestad ønsker ikke gjenvalg. Styret har ikke fått tak i noen som
vil overta. Ingen på årsmøte som ønsker vervet. Årsmøtet beslutter at styret og
valgkomiteen fortsetter jobben med å få inn det 3. styremedlemmet
- Oppdatert oversikt over styre og øvrige verv etter møtet:

Funksjon
Leder

På valg

Kontaktinfo
Nestleder

Ikke på Valg

Sekretær

Ikke på Valg

Kasserer

Velges for 2 år

1.Styremedlem

Ikke på valg

3.Styremedlem

Ikke på valg

Fylkessekretær

Utpekes av styret

Valgkomitè

Velges for 1år
Velges for 1år
Velges for 1år

-

Velges for 1år
Velges for 1år

2019-2021
2019-2021
2020-2022

Svein Arne Kristensen
Farmers MC
Emilija Kostovska
emilija@hotmail.no
90694036

2019-2021

Asbjørn Jønsson
Rødfos MC-entusiaster
a.jonsson@online.no
Øyvind Hjelvik
Lillehammer MC
Bodil Kirkeby
Jotunheimen MC-klubb
bodilkir@hotmail.com
Finn Brobakken
Ståle Pedersen
Rødfos MC-entusiaster

2020-2021

2019-2021

2020-2021
2020-2021
2020-2021
2020-2021

Valget er godkjent

Utdeling av “Ildsjel” priser for 2019
-

Valgperiode
2020-2021

2020

Velges for 2 år

2.Styremedlem

Revisorer

Navn
Tor Atle Hansen
Rødfos MC-entusiaster
toratle@online.no /
97689313
Lise Berg
Lillehammer MC
Svein Gunnar Myrvang
Rødfos MC-entusiaster
Morten Tundrali
Jotunheimen MC-klubb

For god arrangement hjelp. Tildeles enkeltmedlem Bjørnar Skårslette.
For utmerket innsats og god hjelp. Tildeles GMS v/Per Harald Øyhus.

NMCU oppland har fått trafikksikkerhetsprisen for Oppland Fylke i 2019
Underskrift av møtereferat:
- Arne Snersrud
- Jo Are Eldevik
Leder Tor Atle Hansen avslutter årsmøte kl 14:45

