Referat sentralstyremøte #6-2020
Sted:
Tid:

Teams
Del 1; lørdag 12.desember, 0830-1130
Del 2; mandag 14. desember, 1900-2000

Tilstede:

Odd Terje Døvik, leder
Siv Kristoffersen, nestleder (kun del 2)
Kjersti Løge
Bente-Irene Finseth
Kjell-Einar Ofstad (kun del 2)

Forfall:

Tor-Atle Hansen

Dessuten møtte: Bård Vikestad
Møtet ble gjennomført i to omganger for å ivareta krav til beslutningsdyktighet
40/2020:

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

41/2020:

Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte 24.10.20 samt protokoll fra
ekstraordinært sentralstyremøte 28.10.20
Vedtak:
Protokoll fra sentralstyremøte 24.10.2020 samt protokoll fra ekstraordinært
sentralstyremøte 28.10.20 ble godkjent.

42/2020

Vedtektsendringer
Daglig leder la fram forslag til endring av vedtektenes §4-2 og §6-5 (deltagelse på
årsmøtet og kretsårsmøter) samt §7-1 og §5-5 (MC-bladet).
Vedtak:
Forslag til vedtektsendringer mht årsmøter ble vedtatt med 4 mot 1 stemme.
Forslag til vedtektsendringer mht MC-bladet ble enstemmig vedtatt.
Sekretariatet klargjør forslagene for årsmøtet 2021.

43/2020

Innkalling til årsmøtet 2021
Forslag til årsmøteinnkalling ble gjennomgått og kommentert.
Vedtak:
Innkalling ble godkjent.

44/2020

NMCUs Kommunikasjonsplan
Vedtak:
Saken ble diskutert og det ble besluttet at kommunikasjonsplanen må ses i lys av forslaget
til vedtektsendring vedrørende MC-bladet. Arbeidet med kommunikasjonsplanen tas opp
som egen sak på første sentralstyremøte etter årsmøtet.

45/2020

FEMAs «Position Paper»
Sentralstyret drøfet FEMAs «Position Paper», som nå er oversatt til norsk. Dokumentet
representerer FEMAs og dermed også NMCUs MC-politiske standpunkter, og er vesentlig
mer detaljert enn NMCUs eksisterende MC-politiske «plattform». Sistnevnte er godkjent
av NMCUs årsmøte, og det er ønskelig å erstatte denne med FEMA-dokumentet.
Vedtak:
Den norske utgaven av FEMAs Position Paper benevnes «MC-politisk plattform», og
legges fram for årsmøtet 2021.

46/2020:

Daglig leders rapport
Faste punkter:
a) Medlemstall
• Det ble lagt frem oversikt som viser medlemstallutviklingen over tid.
• Hovedmedlemmer: 7611.
• Medlemmer inkl. hustandsmedlemmer: 10.552.
b) Økonomi – med budsjettforslag 2021
• Regnskapsrapport t.o.m. november viser at vi ligger betydelig etter på
kontingentinntekter. God kostnadskontroll begrenser konsekvensene noe.
• Prognose for hele året indikerer at vi klarer å levere noe bedre enn budsjett,
da momskompensasjonen er høyere enn budsjettert.
• Balanseregnskapet viser at flere år med underskudd tærer på oppspart kapital.
• Budsjettforslag for 2021 viser at det mulig å få til et lite overskudd, forutsatt
at vedtatte og foreslåtte endringer gjennomføres.
c) Status politiske saker, høringer
• Intet særskilt å melde.
d) MC-bladet
• #5 blir i tråd med tidligere vedtak kun utgitt digitalt. Det samme gjelder
#1/21.
e) Krets, MC-forum
• Daglig leder gav en kort rapport om status for kretsarbeidet.
f) Media- og kommunikasjon
• Det er gjort tilpasninger på nmcu.org.
• Det er iverksatt analyse av trafikk og bevegelsesmønster på hjemmesiden.
Annet:
g) Avtalegiro og e-faktura
• Det ble orientert om kostnader og praktiske implikasjoner.
h) Oppfølging av medlemmer tilknyttet klubb
• Sekretariatet følger opp klubbene for å finne en samarbeidsform som passer
de enkelte vedr. medlemshåndteringen.

i)

Motorsykkelens uke
• Bransjen arrangerer Motorsykkelens uke i uke 7-2021. NMCUs
kretskonferanse/årsmøte markerer opptakten til uka.
• Kretsene oppfordres til å gå i inngrep med sine lokale forhandlere, og
undersøke muligheter for å synliggjøre NMCU i løpet av uka, f eks med
arrangementer av typen «Full kontroll-kveld».
j) Overgang til digitalt regnskapssystem
• NMCU går over til digitalt regnskapssystem (Tripletex), noe som gir mindre
ressursbruk hos NMCU.
k) Status på nedbemanning ved sekretariatet
• Nedbemanningsprosessen er iverksatt. Forhandlingsmøte med en av de
oppsagte ble avholdt 26.11.

Vedtak:
1. Sentralstyret ber om at endelig forslag til budsjett for 2021 med innspill fra
Sentralstyret blir lagt frem på sentralstyremøtet 23. januar.
2. Rapporten ble for øvrig tatt til orientering.
47/2020

Virksomhetsplan 2021
Vedtak:
Sentralstyret ber om at endelig Virksomhetsplan for 2021 med innspill fra Sentralstyret
blir lagt frem på sentralstyremøtet 23. januar for godkjenning.

48/2020

Eventuelt
Det forelå ingen saker under eventuelt.

