
 
Referat sentralstyremøte #3-2021 
 
 
 
Sted: Teams 
Tid: Lørdag 20. mars 2021, kl. 0830-1130 
 
Til stede: Odd Terje Døvik, leder 

 Siv Kristoffersen, nestleder 
 Kjersti Løge 

Bente-Irene Finseth, 
Kjell-Einar Ofstad 

 
Forfall: Tor-Atle Hansen 
 
Dessuten møtte: Bård Vikestad 
 
 
16/2021: Godkjenning av innkalling og dagsorden 
   
  Vedtak: 
  Innkalling og dagsorden ble godkjent 
 
17/2021: Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte 13.02.21 
 
  Vedtak: 

Protokoll fra sentralstyremøte 13.02.21 ble godkjent. 
 
18/2021: Daglig leders rapport 
 
  Faste punkter: 

a) Medlemstall 
o Det ble lagt frem oversikt som viser medlemstallutviklingen over tid. 

 Hovedmedlemmer: 6.679 
 Medlemmer inkl. hustandsmedlemmer: 9.244 

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 Hovedkontoret vil involvere krets-styrene når mars måned er over for å følge 
opp enkeltmedlemmer og klubber. 

o Det fremkom et ønske fra sentralstyret om at hovedkontoret re-vitaliserer det 
nære samarbeidet vi tidligere hadde med klubbene samt at arbeidet med å få 
på plass e-fakturaer og eventuelt avtalegiro må få prioritet. 

b) Økonomi 
o Regnskapsrapporten viser at inntektene for februar er noe høyere enn 

budsjett, men ligger litt etter budsjett hittil i år. Det er for tidlig å konkludere 
da det historisk pleier å variere i årets første måneder, og er tilsvarende 
vanskelig å periodisere korrekt.  

o Kostnadene er lavere enn budsjett hittil i år. 
o Resultatet er marginalt bedre enn budsjett hittil i år. 

c) Status politiske saker, høringer 
o Spørsmålet om EU-kontroll/PKK kan komme på dagsorden igjen, da det vil 

bli innført i EU for tyngre motorsykler og kanskje også for lett motorsykkel 
og moped. NMCU fremholder at det ikke er noe automatikk i at det skal 
innføres for Norge. Egen sak i kommende MC-bladet.  
 



 
d) MC-bladet 

o Publiseres uke 12 
o Distribueres digitalt iht tidligere styrevedtak 
o Bladet legges på «Min Side» for medlemmene. Min Side er forbedret/ryddet 

for enklere navigasjon, ref. fremkommet ønske fra sentralstyret. 
e) Krets, MC-forum 

o Daglig leder presenterte en kort rapport for status på kretsarbeidet. 
Aktiviteten er noe preget av den pågående pandemien. Utbetaling til kretsene 
med eget regnskap er gjort i mars. 

o Sentralstyret ber hovedkontoret dele kretsrapportene med kretsene, som 
informasjon om status. 

f) Media- og kommunikasjon 
o Det gjort noen forbedringer på hjemmesiden, bl.a. på Min Side med enklere 

dokumenthåndtering. Det er lagt til rette for at mer kun skal ligge åpent for 
medlemmer. 

o Det jobbes videre med et forbedret design og bedre løsning på hjemmesiden. 
o Rutine for en planmessig publisering av saker på hjemmesiden og sosiale 

medier under utarbeidelse. Planen omfatter også annonsering/fremming av 
innlegg for bedre synlighet. 

o Sentralstyret bemerker at NMCU på Facebook deler og videreformidler 
mange saker fra eksterne kilder og at vi må passe på å ikke bli et talerør for 
andre organisasjoners agenda. Hovedkontoret bes om å fokusere mer på egne 
saker. 

Annet: 
g) Hovedkontoret – personalsaker 

o Bjørn Magnussen har levert sin oppsigelse og vil som før avtalt gå av med 
pensjon ved utgangen av juni 2021. 

o Det er berammet rettsmegling i uke 12 i forbindelse med oppsigelsessaken 
 
Vedtak: 
Sentralstyret ber sekretariatet følge opp de konkrete innspillene og tar forøvrig daglig 
leders rapport til orientering 

 
19/2021: Bruken av begrepet sekretariat 

 
Det ble diskutert hvorvidt begrepet «sekretariat» er hensiktsmessig å bruke i den 
alminnelige kommunikasjonen. Begrepet «sekretariat» kan virke tungt, byråkratisk og 
kanskje også gammeldags. Det er mulig at begrepet også er ukjent for mange.  
 
Sentralstyret er åpen for at man bruker begrepet «hovedkontoret», eller om det passer 
bedre i den aktuelle sammenhengen; «administrasjonen» i stedet for «sekretariatet». 
Daglig leder kan også bruke sin tittel når han uttaler seg på vegne av NMCU, i stedet for 
det mer upersonlige «sekretariatet» 
 

20/2021: Verdiforslag til bruk og gjenkjennelse 
 
Basert på intervjuer med medlemmer har hjemmesiden i noen tid flagget «Rettigheter – 
Sikkerhet – Samhold» som et «verdiforslag» for NMCU. Det er dette NMCU er til for, og 
det er dette vi ber motorsyklister slutte seg til. 
 
Sentralstyret oppfatter dette verdiforslaget som relevant, dekkende og lett 
kommuniserbart, og ser gjerne at bruken av det videreføres. På hjemmesiden kan eventuelt 
billedbruken i tilknytning til teksten varieres for å fange opp mer av mangfoldet i 
organisasjonen.  
 


