Protokoll styremøte nr. 2/2021
NMCU Møre og Romsdal
Dato: 26.10.21 kl. 1800

Sted: Vestnes

Tilstede: Olea Kvalsvik (OK), Odd Svein Kristiansen (OS), Kjersti Løge (KL), Kenneth Haavin
(KH), Atle Hoel (AH) Merete Tomren Vestre (MTV)
Ikke tilstede: Marit Eidsæther (ME)
Distribusjon: Hovedkontoret og Min Side på nmcu.org
Sak

Beskrivelse
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NMCU Møre og Romsdal Årsmøte 2022
Dato: 21. januar 2022
Tid: kl 1900
Sted: Molde
Frister:
Innkalling med dagsorden kunngjøres på NMCUs hjemmeside og blir sendt på epost senest 4 uker før årsmøtet.
Saker som ønskes behandlet av kretsårsmøtet må være kretsstyret i hende senest to uker før kretsårsmøtet. Frist 7. januar. 2022
Regnskapet skal levers ferdig revidert senest to uker før årsmøtet.
Dokumenter:
• Styrets beretning
• Revidert regnskap
• Innmeldte saker
• Retningslinjer og plan for innværende års virksomhet
• Behandling av budsjettforslag
• Valg
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Facebook
Er det ønskelig at Facebook siden skal være lukket og kun
for medlemmer?
Vedtak:
Vi ønsker at siden vår fortsatt blir åpen for alle og
velger heller å sende ut informasjon på epost til medlemmene ved behov.

Ansvarlig Frist

OK

22.12

Skal vi legge ut en forespørsel før styremøte om det er saker
våre medlemmer vil vi skal jobbe med/for
Vedtak: Ja
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Medlemskontakt
Vi sender ut årsmøtepapirer og protokoller etter endt møte.
Vedtak:
• Årsmøteprotokoll er lagt ut
• Protokoll vil bli sendt ut etter endt styremøte
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Årsmøte sentralt 22-24 oktober 2021 Gardermoen
Hvilke erfaringer gjorde vi oss der?
• Støy er i ferd med å bli en stor greie på kontinentet.
• Stengte strekninger (med ulik begrunnelse – da
gjerne ikke pga støy for da må de stenge for for eksempel Lamborghini osv)
• Særgrenser for MC – redusert fartsgrense slik at det
blir mindre støy.
• Medlemstallet er på vei ned
• En må skjerme midler til det politiske arbeidet
• Lage budsjett etter faktiske medlemstall i kretsene og
etter aktivitet.
• NMCU jobber mot PKK og lyd fotobokser
• Diskriminering av motorsyklister i forhold til sikkerhetsarbeid på vei.
Hvilke saker skal vi jobbe videre med?
• Rekruttere nye medlemmer og fokusere også på ungdom
• NMCU skal være mer synlig
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Brønnøysundregistrene:
Oppdatere informasjon som står der.
• Vi har oppdatert opplysninger om det nye styret.
• Ettersender årsmøteprotokoll
• Registrert i frivillighetsregisteret
• Vi ordner vipps konto.
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Møter og Arrangementer 21/22
•

Onsdag 24. november 2021, styremøte på teams
o Olea lager arrangement på facebook.

•

21. januar 2022, Årsmøte NMCU Møre og Romsdal
i Molde.
Kretskonferanse 18-20. februar 2022
Årsmøte NMCU sentralt 19. februar 2022

•
•

Noe av det vi planlegger, men som ikke har fastsatt dato:
•
•
•
•
•
•
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Bruke vinteren til å planlegge arrangementer både
sammen med NAF MC og egne arrangement.
Kontakte kjøreskoler for å få til et samarbeid?
Sjekke hvilke kjøreskolelærere som er medlem i
NMCU.
Vi ønsker å ha to medlemsmøter i 2022.
o Forslag Ålesund og Kristiansund
Ha stand på Trollstigen når den åpner for sesongen
Se oss aksjon over hele fylket

Utstyr og materiell på lager hos Averøy Mc
Vi har kartlagt hva vi har på lager av utstyr. Dette ligger på
klubbhuset til Averøy MC
•
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Dette blir flyttet til Aalesund Motorsykkel klubb sine lokaler etter hvert.

Medlemskontingenten
Ved gjennomgang av medlemslisten så viser det seg at det er
mange som ikke har betalt kontingent siden 2019. Ifølge hovedkontoret vil de fra 2019 bli slettet fra listen ganske snart.
Vi purrer på 20/21 kontingenten.

