
 
Referat sentralstyremøte #2-2021 
 
 
Sted:   Teams 
Tid:   Lørdag 13. februar 2021, kl. 0830-1130 
 
Til stede:  Odd Terje Døvik, leder 

Siv Kristoffersen, nestleder 
Kjersti Løge 
Bente-Irene Finseth, 
Tor-Atle Hansen 

 
Forfall:    Kjell-Einar Ofstad 
 
Dessuten møtte: Bård Vikestad 
 
 
11/2021: Godkjenning av innkalling og dagsorden 
   
  Vedtak: 
  Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
   
12/2021: Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte 12.12.20 
 
  Vedtak: 

Protokoll fra sentralstyremøte 23.01.21 ble godkjent. 
 
 
13/2021: Daglig leders rapport 
 
  Faste punkter: 

a) Medlemstall 
o Det ble lagt frem oversikt som viser medlemstallutviklingen over tid. 
o Hovedmedlemmer: 7.106 
o Medlemmer inkl. hustandsmedlemmer: 9.690 
o Medlemstallet svinger en del de første månedene i året da det er mange 

medlemskap som skal fornyes og det er forsinkelse mellom forfallsdato og 
registrert innbetaling. 

o Det er fremkommet ønsker fra flere klubber om å kunne gjeninnføre den 
«gamle» ordningen med felles klubbinnbetaling. Sentralstyret har åpnet for 
dette tidligere og ber sekretariatet følge opp både eksisterende klubber og 
eventuelle utmeldte klubber. 

o Sentralstyret ber om at sekretariatet involverer krets-styrene som er tettere på 
medlemmene lokalt, for oppfølging av enkeltmedlemmer og klubber. 

b) Økonomi 
o Regnskapsrapporten viser at inntektene er lavere enn forslag til budsjett for 

perioden. Det er for tidlig å konkludere da det historisk pleier å variere i årets 
første måneder, og tilsvarende vanskelig å periodisere korrekt.  

o Kostnadene ligger som forventet for perioden i forslag til budsjett. 
o Sentralstyret besluttet at forslag til budsjett for 2021 brukes som 

styringsverktøy og til rapportering i påvente av endelig årsmøtegodkjenning. 
 
 
 
 



 
c) Status politiske saker, høringer 

o Samferdselsdepartementet - Motorsportforskriften - frist 01.02.21. 
 Sendt høringssvar. 

o Statens vegvesen - personlige registreringsskilt - frist 15.03.21. 
 Sendt høringssvar. 

o Spørsmål fra trafikkskole om kapasitet på førerprøver ved Hafslund 
Trafikkstasjon/Østfold 
 Avklaring fra SVV om at de har dette under kontroll ved bl.a. 

omrokering av ressurser. De innrømmer at Covid19-pandemien har 
gitt utfordringer med etterslep. 

 Kommer som egen sak i MC-bladet #2-21. 
o Gjennom FEMA er vi gjort kjent med at spørsmålet for PPK på moped er 

kommet opp igjen i EU. Dette må vi være forberedt på å møte om 
problemstillingen blir aktuell i Norge. 

d) MC-bladet 
o Produseres iht. utgivelsesplan og tidligere styrevedtak. Distribueres digitalt. 
o Det har vært noen reaksjoner på at bladet kun distribueres digitalt, men de 

fleste aksepterer og forstår dette, ref. den økonomiske situasjonen. 
o Noen medlemmer har gitt tilbakemelding på at det er tungvint å få tilgang til 

MC-bladet. Sentralstyret ber sekretariatet se på muligheten til å gjøre dette 
enklere for medlemmene. 

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

f) Media- og kommunikasjon 
o Det har vært møte med webutvikler for å gjøre tilpasninger på hjemmesiden. 

Det skal lages test-sider ved siden av at det legges opp til ryddigere oppsett 
for rapporter etc. 

o Det ble diskutert omfanget av annonsering på nett og sosiale medier i 2020. 
Det er gjort mindre enn årsmøtet i 2020 forutsatte. Dette må følges bedre opp 
i 2021. 

 
Annet: 
g) Utsettelsen av årsmøtet 2021  

o Det er generelt stor forståelse for at årsmøtet måtte utsettes. Det er også 
generelt stor respekt for at NMCU etterlever de tiltak som myndighetene har 
iverksatt. 

h) Motorsykkelens uke 
o I forbindelse med «Motorsykkelens uke» vil det bli lagt saker på nmcu.org 

samt på Facebook. 
o NMCU er med å sparke det hele i gang lørdag 13. februar med et intervju 

med Styreleder samt at NMCU sammen NAF MC deltar på Podcast. 
i) Status på nedbemanning ved sekretariatet 

o I forbindelse med oppsigelsen av en av de ansatte er det tatt ut søksmål mot 
NMCU. 

 
Vedtak: 
Sentralstyret ber sekretariatet følge opp de konkrete innspillene og tar forøvrig daglig 
leders rapport til orientering 

 
 
 
14/2021: Arbeidsplaner for 2021 (årsmøtesak) 

 
Vedtak: 
Sentralstyret ber sekretariatet legge «Forslag til virksomhetsplan for 2021» til grunn for 
sitt arbeid inntil det eventuelt foreligger et årsmøtevedtak som tilsier noe annet 



 
 
 
15/2021 Eventuelt 
 
 Det har dukket opp en diskusjon på Facebook omkring ryggmerker, 1%-klubber og en 

hendelse som fant sted under Norges-treffet i 2014. 
 Sentralstyret finner ingen grunn til at NMCU skal engasjere seg offisielt i denne 

diskusjonen. Denne aktuelle saken er gammel og ble besvart av daværende 
sentralstyreleder.  
NMCUs holdning til 1%-klubbene er også kjent. 
Verken sentralstyret eller sekretariatet har kapasitet til alt som måtte foregå på sosiale 
medier, men er takknemlig for at tillitsvalgte og andre fremholder NMCUs synspunkter, 
og/eller korrigere rene faktafeil når det ligger til rette for det. 

  


