Referat sentralstyremøte #4 -2020

Sted:
Tid:

Scandic Oslo Airport
Lørdag 24.oktober 2020, kl. 08:30-11:30

Til stede:

Odd Terje Døvik, leder
Kjersti Løge
Bente-Irene Finseth,
Tor-Atle Hansen
Kjell-Einar Ofstad
Edvin Mansæterbak
Iris Alm Faleide

På Teams:

Siv Kristoffersen, nestleder

I tillegg møtte: Bård Vikestad

28/2020:

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak:
Innkalling og dagsorden ble godkjent

29/2020:

Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte 22.08.20
Vedtak:
Protokoll fra sentralstyremøte 22.08.2020 ble godkjent

30/2020

NMCU lokalisering
Daglig leder la fram oppdatert innstilling vedrørende flyttesaken. Vi ser fremdeles et
direkte innsparingspotensiale på over 50 000 kroner pr år. I tillegg kommer besparelser
knyttet til tidsbruk, reisekostnader etc. Det vil også være åpenbare synergier knyttet til en
samlokalisering med NMF som vil styrke vår politiske og organisatoriske
gjennomslagskraft.
Vedtak:
Sentralstyret slutter seg til sekretariatets anbefaling, og gir daglig leder fullmakt til å
iverksette flytting av hovedkontoret fra Moss til Oslo/Ullevål stadion.

31/2020

Revidert arbeidsavtale for Daglig leder
Endringer vedtatt på sentralstyremøtet 22.08.20 er innarbeidet i arbeidsavtalen
Vedtak:
Revidert arbeidsavtale ble godkjent

32/2020

NMCUs Mediestrategi - revidert
Daglig leder la frem forslag til revidert Mediestrategi basert på diskusjon og innspill i
forrige møte. Det framkom ingen ytterligere synspunkter i møtet
Vedtak:
Revidert mediestrategi ble godkjent

33/2020:

Daglig leders rapport
Faste punkter:
a) Medlemstall
Medlemmer med klubb-tilknytning 3.590
Individuelle medlemmer 3.868
Ungdomsmedlemmer 15
Livstidsmedlemmer 108
Totalt 7.581
- Medlemstallet er lavt og utviklingen av medlemstall går for sakte. Vi har ikke
lyktes med å få inn medlemmer som har falt fra ila året på tross av purringer.
b) Økonomi
- Regnskapsrapport tom september viser at vi ligger betydelig etter på
kontingentinntekter.
- Det er god kostnadskontroll.
c) Status politiske saker, høringer
- Det jobbes med høringer vedrørende nasjonale føringer for fylkesvegnettet (SVV)
samt bøtesatser og prikkbelastninger (Samferdselsdepartementet.)
- Det har vært er møte vedrørende barn på MC som kommer på høring senere
d) MC-bladet
- Grunnet tidsnød ble #4 gitt ut med mangler som ikke ble rettet. Dette er ikke
kritisk men beklagelig, og viser for dårlig kvalitetssikring. Det er iverksatt tiltak
for bedre kvalitetskontroll
- DL presenterte forslag til vedtektsendringer knyttet til MC-bladet. Alternativene
presenteres for kretslederkonferansen, og sluttbehandles i neste sentralstyremøte
12. desember 2020.
e) Krets, MC-forum
- Statusrapport for MC-forum viser at det fortsatt er 5 fylker som ikke har etablert
MC-forum
f) Media- og kommunikasjon
- Behandles under pkt. 32/2020 og 36/2020
Annet:
g) Kretslederkonferansen 2020
h) Kontingent-innbetaling for klubber
- Sekretariatet ser på muligheten for å kunne har felles kontingentinnbetaling for
klubber som ønsker det
Vedtak:
1. Sentralstyret ber om at rapporten knyttet til medlemstall utvides til også å vise
utviklingen over tid
2. Sentralstyret berømmer sekretariatet for god kostnadskontroll, men er bekymret for
den økonomiske utviklingen generelt. Det bør vurderes å treffe tiltak som kan få
virkning allerede inneværende år, f eks knyttet til utgivelsen av MC-bladet.
3. Rapporten ble forøvrig tatt til orientering

34/2020

Position Paper
Saken ble utsatt

35/2020

Årsmøte 2021
Årsmøtet avholdes etter planen 13.februar, på Gardermoen
Opplegget for årsmøtet, samt aktuelle frister, ble gjennomgått og kommentert.
Sekretariatet arbeider videre med saken, og vil herunder vurdere alternative møteformer
dersom Covid19-situasjonen gjør et tradisjonelt, fysisk møte umulig.

36/2020

NMCUs Kommunikasjonsplan
Saken ble utsatt

37/2020

Innspill til budsjett 2021
Daglig leder redegjorde for budsjettarbeidet som er igangsatt for 2021. Det ble presentert
ulike scenarier.
Basert på at medlemstallet opprettholdes på dagens faktiske nivå er det umulig å oppnå
driftsmessig overskudd uten bemanningsreduksjoner. Samtidig viser utviklingen de siste to
årene at det ikke har vært grunnlag for å legge inne betydelige økninger i
kontingentinntektene. Kostnadene må derfor tilpasses de inntektene vi har.
Fokuset på medlemsvekst må selvsagt opprettholdes, men vi må få disse medlemmene før
vi begynner å bruke kontingentpengene deres.
Vedtak:
1. Sentralstyret tar daglig leders gjennomgang til etterretning, og konstaterer at det er
helt nødvendig å iverksette bemanningsreduksjoner for å sikre driftsmessig overskudd
i 2021
2. Daglig leder gis fullmakt til å innlede drøftinger med de tilsatte med sikte på å kunne
gjennomføre nedbemanninger allerede inneværende år
3. Sentralstyret forutsetter at det endelige budsjettforslaget, som behandles 12.desember,
viser overskudd basert på dagens faktiske kontingentinntekter

38/2020

Eventuelt
Det forelå ingen saker under eventuelt

