
 
Referat sentralstyremøte #1-2021 
 
 
Sted:   Teams 
Tid:   Lørdag 23. januar 2021, kl. 0830-1230 
 
Tilstede:  Odd Terje Døvik, leder 

Siv Kristoffersen, nestleder 
Kjersti Løge 
Bente-Irene Finseth, 
Kjell-Einar Ofstad 

 
Forfall:   Tor-Atle Hansen 
 
Dessuten møtte: Bård Vikestad 
 
 
 
1/2021:  Godkjenning av innkalling og dagsorden 
   
  Vedtak: 
  Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
   
2/2021: Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte 12.12.20 
 
  Vedtak: 

Protokoll fra sentralstyremøte 12.12.20 ble godkjent. 
 
 
3/2021   Regnskap og balanse 2020 
   

Regnskap for 2020 ble gjennomgått og kommentert. Sekretariatet bes om å ta ut inaktive 
regnskapsposter i rapporten samt justere oppsettet til årsmøtepresentasjon. 
 
Regnskapet viser en inntekt på kr. 3.915.742,- mot budsjettert kr. 4.565.000 
(kr. -649.258,-). Kontingentinntektene er kr. 750.659,- under budsjett men høyere 
momskompensasjon enn budsjettert reduserer avviket noe. 
 
Driftsresultatet er på kr. -392.186,- mot budsjett kr. -516.112,- som er kr. 123.926,- bedre 
enn budsjettert. Tiltak på kostnadssiden er årsaken til at resultatet er bedre enn budsjett på 
tross av at inntektene er lavere enn budsjettert. 
 
Balansen viser egenkapital og gjeld på kr. 1.516.256,- mot 2019 1.740.083,- som er kr. 
223.828,- lavere. Akkumulert egenkapital er 1.080.769,-  
 
Vedtak: 
Regnskap og balanse 2020 ble godkjent og legges frem for revisjon. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4/2021   Budsjett 2021 
   

Sekretariatets forslag til budsjett for 2021 ble gjennomgått.  
 
Budsjettert inntekt er kr. 3.899.700,- hvorav kontingentinntekter representerer kr. 
3.663.700,- . Inntektene er basert på reelle medlemstall pr. 31.12.20, inkl. kontingent for 
husstandsmedlemmer, samt inntekt for nye livstidsmedlemmer som for budsjett 2020. 
 
Det forventede driftsresultatet er på kr. 340.950,-. Resultatet betinger at 
kostnadsreduksjonene knyttet til nedbemanning, flytting og effektivisering gjennomføres, 
samt at MC-bladet på papir legges ned. 
 
Vedtak: 
Sekretariatets forslag til budsjett for 2021 vedtas med de merknader som framkom i møtet. 

 
 
5/2021  Årsmøte og kretskonferansen 2021  
 

Sentralstyret drøftet hvorvidt årsmøte og kretskonferanse kan gjennomføres iht plan gitt 
covid19-situasjonen, og fattet deretter følgende. 
 
Vedtak: 
1. På grunn av den pågående pandemien kan ikke NMCUs årsmøte 2021 gjennomføres 

som planlagt 13.februar. Den fysiske gjennomføringen av årsmøtet utsettes derfor til 
23.oktober, og arrangeres samtidig med kretskonferansen (som også må utsettes).  

2. Alle årsmøtedokumenter, inklusive årsberetning, regnskap, budsjett og valgkomiteens 
innstilling er klare og gjøres tilgjengelig for medlemmene iht opprinnelig oppsatt dato. 

3. Dersom smittesituasjonen gjør det mulig å arrangere årsmøtet tidligere vil dette bli 
kunngjort med 8 ukers frist iht vedtektene 

4. Sentralstyret ber sekretariatet undersøke mulighetene for å gjennomføre framtidige 
årsmøter digitalt, men anser at dette ikke vil være en aktuell gjennomføringsmodell 
for årsmøtet 2021. 

5. De to medlemmene av sentralstyret som er på valg er villige til å bli sittende i sine 
verv inntil nytt valg kan foretas. 

 
 
6/2021  Forslag til virksomhetsplan 2021 
 

Sekretariatets forslag til virksomhetsplan ble gjennomgått. Det er foretatt enkelte 
«redaksjonelle» endringer for å gjøre dokumentet mer målbart og tydelig. 
 
Vedtak: 
 
Sekretariatets forslag til virksomhetsplan for 2021 vedtas med de merknader som framkom 
i møtet. 
 

 
7/2021:  Daglig leders rapport 
 
  Faste punkter: 

a) Medlemstall. 
• Det ble lagt frem oversikt som viser medlemstallutviklingen over tid. 
• Hovedmedlemmer: 7524. 
• Medlemmer inkl. hustandsmedlemmer: 10.173. 

b) Økonomi allerede dekket gjennom egne saker. 



 
c) Status politiske saker, høringer. 

• Samferdselsdepartementet - Motorsportforskriften (forsikring) - frist 01.02.21 
• Kulturdepartementet - Momskompensasjonsordningen - frist 22.02.21 
• Statens vegvesen - personlige registreringsskilt - frist 15.03.21 

d) MC-bladet 
• #1-21 blir i tråd med tidligere vedtak kun utgitt digitalt. 

e) Krets, MC-forum 
• Daglig leder presenterte en kort rapport om status for kretsarbeidet. 

f) Media- og kommunikasjon 
• Det arbeides med endringer på nmcu.org, deriblant mulighet for rullerende 

nyheter, annonser og saker. 
• Aktuelle saker legges fortløpende på nmcu.org. 
• NMCU er invitert, sammen med NAF MC, til å delta i en Podcast i 

forbindelse med Motorsykkelens Uke. 
• Styremedlem Kjell-Einar Ofstad stiller seg til disposisjon for å bidra med 

arbeidet innen kommunikasjon. 
Annet: 
g) Nytt regnskapssystem 

• Daglig leder orienterte om at digitalt regnskapssystem er implementert som 
planlagt og med unntak av ett par mindre utfordringer i oppstarten virker det 
som forutsatt. 

h) Motorsykkelens uke 
• Daglig leder orienterte om at denne gjennomføres digitalt grunnet Covid19-

restriksjoner. 
• NMCU’s planlagte innsats med stands hos forhandlere blir som følge av 

endringen ikke aktuelt å gjennomføre. 
• NMCU er invitert, sammen med NAF MC, til å delta i en Podcast i 

forbindelse med Motorsykkelens Uke. 
i) Status på nedbemanning ved sekretariatet. 

• Kretskontakt har allerede fratrådt. Kommunikasjonsmedarbeider fratrer ved 
månedsslutt såfremt det ikke fremmes søksmål med krav om å bli stående i 
stillingen. 

 
Vedtak: 
Sentralstyret tar daglig leders rapport til orientering 

 
 
8/2021   Årsmøtet 2021 - dagsorden, saker og sakspapirer 
 
 Saken utgår som følge av vedtaket i sak 5/2021  
   
 
9/2021 Eventuelt 
  

Med forbehold om at årsmøte kan arrangeres før 23.oktober fastsettes følgende datoer for 
det sittende sentralstyrets møter 

• 13. februar 
• 20. mars 
• 17. april 
• 29. mai 
• 19. juni 

Møtene gjennomføres fortrinnsvis på Teams. 
  
  


