Referat sentralstyremøte #1/ 21-22
Sted:
Tid:

Teams
Tirsdag 23. november 2021, kl. 1800-2000

Til stede:

Odd Terje Døvik, leder (forlot møtet etter sak 58/2021)
Siv Kristoffersen, nestleder
Kjersti Løge
Bente-Irene Finseth
Bjørn-Viggo Larsen
Iris Alm-Faleide – vara
Kari Storstrand - vara

Ikke møtt:

Tor-Atle Hansen

Dessuten møtte: Bård Vikestad (ikke til stede under diskusjon av sak 58/2021)
56/2021:

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes.

57/2021:

Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte 22.10.21
Vedtak:
Protokoll fra sentralstyremøte 22.10.21 godkjennes.

58/2021:

AFP-ordning for ansatte
DL la frem kostnadsbilde og redegjorde for prosessen.
AFP for én ansatt vil koste ca kr 18 000 pr år; for to ansatte i full stilling vil kostnaden
være ca kr 30 000 pr år. For å komme inn under en AFP-ordning må den aktuelle
medarbeideren ha vært omfattet av en ordning 7 av de siste 9 år før fylte 62.
AFP er en attraktiv og etter hvert vanlig ordning som også bidrar til å gjøre NMCU
attraktiv som arbeidsgiver.
Uavhengig av dette er det i DLs ansettelsesavtale tatt inn en intensjon om å etablere AFP i
tide for gyldighet, dvs innen 2023.
Sentralstyret diskuterte saken uten DL til stede.
Sentralstyret anser at NMCUs økonomi tillater innføring av AFP, og ser en slik ordning
som vesentlig for å sikre organisasjonens posisjon som en attraktiv og troverdig
arbeidsgiver.
Vedtak:
Gitt fortsatt økonomisk dekning etablerer NMCU AFP-ordning med virkning fra 1. januar
2023.

59/2021:

Årsmøte 2022 - kalender
DL la frem kalender for fremdrift frem mot årsmøte 2022.
Vedtak:
Sentralstyret tar DLs fremlegg til orientering, og ber DL følge opp styret samt påse at
bekjentgjøring legges ut jmf. vedtektene.

60/2021:

NMCU nettbutikk
DL oppdaterer sentralstyret om ny situasjon med nye eiere hos dagens leverandør av
tjenesten.
• Ny eier har høyere minstekrav til omsetning i nettbutikk og ønsker å re-forhandle
avtalen bla. med garantert minstebeløp for å drive butikken. Omsetningskrav er ikke
lagt frem, men det er varslet at det er betydelig høyere enn det vi har i dag.
• Omlegging av rutine for trykking tilsier at man må legge trykte varer til lager. Det
betyr kapitalbinding og risiko for ukurans hos NMCU. Hvor mye dette vil utgjøre, er
avhengig av forventet leveringsdyktighet og – tid.
• Dagens modell ga i 2021 en avregning/inntekt på ca. kr. 10.000,-.
• Inntil videre har partene en muntlig avtale om at vi samarbeider etter dagens modell,
men NMCU må enten akseptere ny avtale med dagens leverandør, finne ny leverandør
etter samme modell eller vurdere å drifte butikken selv.
Sentralstyret bemerket at noen kretser velger å kjøpe artikler utenfor ordningen som også
medfører at avtalen blir mindre lukrativ for leverandøren. Dessuten er det uheldig at
kretsene lager artikler som ikke følger den grafiske profilen til NMCU.
Vedtak:
Sentralstyret tar DLs oppdatering til orientering, og ber DL utrede alternative løsninger
samt ta initiativ overfor kretsene om å følge den grafiske profilen for NMCU.

61/2021:

Daglig leders rapport
Faste punkter:
a) Det ble lagt frem rapport som viser medlemstallutviklingen over tid.
o Hovedmedlemmer: 6.926
o Medlemmer inkl. husstandsmedlemmer: 9.149
o Medlemstallet på hovedmedlemmer er svakt stigende siden forrige styremøte.
b) Økonomi
o Resultatregnskap pr. september 2021
 Pr. oktober er inntekter ca. 190’ bak budsjett. Det er få ordinære
forfall på kontingent igjen dette året.
 Resultatet pr. oktober er ca. 225’ dårligere enn budsjett.
 Prognose for resten av året viser et overskudd på ca. 100´.
c) Status politiske saker, høringer
o Høring: SVV - Nasjonal Tiltaksplan for TS - frist 31.des 2021.
o Høring: Justis- og beredskapsdepartementet - Ny forskrift om
kapitaliseringsrente etter skadeserstatningsloven - frist 7. jan. 2022
o Høring: SVV – Veileder Rasteplasser - frist 4.feb 2022.

d) MC-bladet
o MC-bladet ble besluttet lagt ned på årsmøte 2021.
o Jubileumsutgave i 2022
 klar til MC-messen
 Det jobbes med plan for finansiering gjennom sponsorer/annonsører.
 Distribueres til medlemmer slik som tidligere
 Aktuelt med evt. samarbeidspartner.
e) Krets, MC-forum
o Det er flere corona-utsatte årsmøter som er avholdt og noen på trappene –
Telemark, Vest-Agder, Aust-Agder, Møre og Romsdal.
o Møte i Nasjonalt forum for MC-sikkerhet: De fleste fylkene har nå MCforum eller tilsvarende på gang, unntatt Oslo og Viken. Viken avventer evt.
oppløsning av fylket.
o Tor-Arne. B. Ljunggren ønsker å trekke seg som fylkessekretær i Nordland.
Kretsen jobber med å rekruttere ny fylkessekretær.
o Kretskonferansen 2021 ble avholdt 22. – 24. oktober med 54 deltagere.
f) Media- og kommunikasjon
o Det jobbes med å få etablert en komité for SoMe bestående av yngre
medlemmer. Ambisjonen er høyere aktivitetsnivå på flere plattformer med en
stil som passer de ulike.
Annet:
g) Jubileum 2022
o Jubileumsutgave av MC-bladet
o MC-messen 1.-3. april – uniformering og salg av jubileumseffekter
o Full Kontroll – revidert utgave
o Jubileumseffekter i nettbutikk
h) Ny rigg – fremdrift
o Workshop-helg 4.-5.desember for å få på plass infrastruktur.
o Det vurderes å beholde dagens medlemsregister for parallelt løp en periode,
da vi må sikre at kontingent faktureres som vanlig. Det kan bety at noen
funksjoner i ny rigg må utsettes.
Det ble bemerket at kretsene i større grad burde ta ansvar for stoff til nettsaker samt til
SoMe. Særlig lokalt stoff som reflekterer MC-glede, forebyggende tiltak og
holdningsskapende arbeid.
Vedtak:
Sentralstyret tar daglig leders rapport til orientering.
62/2021:

Budsjettforslag 2022 - utkast
DL la frem utkast til budsjettforslag 2022 med forskjellige scenarier.
Sentralstyret diskuterte ulike scenarier i forslaget og kom med innspill på aktivitetsnivå og
krav til overskudd.
Vedtak:
Til neste styremøte, og basert på resultat for 2021, bes DL legge frem utkast til endelig
budsjettforslag for 2022 som viser et realistisk overskudd og reflekterer et høyere
aktivitetsnivå.

63/2021:

Frivillighetens år 2022 – «Vår Dag»
DL la frem muligheten for NMCUs kretser til å arrangere egen «Vår Dag» som en samlet
aktivitet for NMCU. For å være en del av opplegget må NMCUs «Vår Dag» opprettes av
sentralleddet, men det er kretsene som skal arrangere dette lokalt og som har mulighet til å
søke om midler til tiltaket.
Det ble diskutert hvordan kretsene kunne arrangere «VÅR DAG» og om dette kunne
knyttes til NMCU’s jubileumsfering.
Vedtak:
Sentralstyret ber DL opprette «VÅR DAG» 1. mai 2022, legge det opp som en del av
NMCUs jubileumsfeiring, og informere kretsene om tiltaket.

64/2021

Datoplan for kommende møter/frister etc.
Torsdag 13. januar 2022. 18:00-20:00. Styremøte på Teams.
Torsdag 10. februar 2022. 18:00-20:00. Styremøte på Teams.
Fredag 18.februar 2022. 17:00-19:00. Styremøte (fysisk).
Lørdag 19. - søndag 20. februar 2022. Kretskonferanse/årsmøte.

65/2021

Eventuelt
Ingen saker under eventuelt.

Neste sentralstyremøte, torsdag 13. januar 2022, 18:00-20:00 på Teams.

