Referat sentralstyremøte #4-2021
Sted:
Tid:

Teams
Onsdag 21. april 2021, kl. 1900-2030

Til stede:

Odd Terje Døvik, leder
Siv Kristoffersen, nestleder
Kjersti Løge

Forfall:

Bente-Irene Finseth,
Tor-Atle Hansen
Kjell-Einar Ofstad

Dessuten møtte: Bård Vikestad (ikke tilstede under sak 25)

22/2021:

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak:
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

23/2021:

Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte 20.03.21
Vedtak:
Protokoll fra sentralstyremøte 20.03.21 ble godkjent.

24/2021:

Daglig leders rapport
Faste punkter:
a) Medlemstall
o Det ble lagt frem oversikt som viser medlemstallutviklingen over tid.
 Hovedmedlemmer: 6.725
 Medlemmer inkl. hustandsmedlemmer: 9.264
o Medlemstallet svinger fortsatt en del, men det er noe økning fra siste
styremøte. På dagen for styremøtet var antallet hovedmedlemmer ca. 100
medlemmer høyere enn det som framgår av sakspapirene.
o Hovedkontoret har involvert kretsstyrene for å følge opp enkeltmedlemmer
og klubber samt direkte oppfølging av klubbene vedr. ønsket betalingsløsning
på kontingent.
b) Økonomi
o Regnskapsrapporten viser at inntektene hittil i år er kr. 126.000,- lavere enn
budsjett. Det er spesielt kontingentinntektene som ligger noe etter.
o Kostnadene er lavere enn budsjett hittil i år.
o Resultatet hittil i år er kr. 28.000,- lavere enn budsjett men bedre enn i fjor i
samme periode.
c) Status politiske saker, høringer
o Det har allerede vært noen kritiske utspill i media vedr. ulykker på MC som
NMCU har svart på med bl.a. pressemeldinger.
o Følgende høringer ligger nå til behandling:
 Innlandet Fylkeskommune – handlingsprogram - frist 22. mai.
 Svv – Hastighetsforskjeller på veg – frist 7. juni.
 Svv – Revisjon av trafikkskilt – frist 18. juni.

d) MC-bladet
o #2-21 ble lagt ut for medlemmer på Min Side i uke 12.
o #3-21 er under arbeid og skal legges ut i juni.
 Det planlegges en sak om stortingsvalget i denne utgaven.
e) Krets, MC-forum
o Det er mindre aktivitet enn vanlig grunnet den pågående pandemien.
o Kretsmidler for aktive kretser med eget regnskap ble utbetalt i mars.
f) Media- og kommunikasjon
o Det jobbes videre med et forbedret design og bedre løsning på hjemmesiden
o Det er laget en plan for regelmessig aktivitet på hjemmesiden og på Facebook
og det er høyere aktivitet. I tillegg jobbes det med fremming/annonsering av
relevante innlegg, noe som har gitt mer oppmerksomhet.
o Det har vært sendt ut pressemeldinger vedr. MC og ulykker supplert med
saker på hjemmesiden og Facebook.
Annet:
g) Hovedkontoret – personalsaker
o Det var rettsmegling i uke 12 i forbindelse med oppsigelsessaken og saken er
nå avsluttet.
Vedtak:
Sentralstyret tar daglig leders rapport til orientering.
25/2021

Eventuelt
Sentralstyret diskuterte årets lønnsjustering.

Neste styremøte er lørdag 29. mai 2020 kl. 12:00. Det tas sikte på fysisk møte, fortrinnvis i nye lokaler på
Ullevål.

