
 
Referat sentralstyremøte #5-2021 
 
 
Sted:   Hovedkontoret, Ullevål stadion og Teams 
Tid:   Lørdag 29. mai 2021, kl. 1200-1500 
 
Til stede:  Odd Terje Døvik, leder 

 Siv Kristoffersen, nestleder (på Teams) 
 Kjersti Løge 
 Bente-Irene Finseth, 
 

Forfall:   Tor-Atle Hansen 
 Iris Alm Faleide 

 
Dessuten møtte: Bård Vikestad 
 

 
 

Saksliste: 
 
 
 
26/2021: Godkjenning av innkalling og dagsorden 
   
  Vedtak: 
  Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
   
27/2021: Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte 21.04.21 
 
  Vedtak: 

Protokoll fra sentralstyremøte 21.04.21 ble godkjent. 
 
 
28/2021: Gjennomføring av utsatt årsmøte 2021 (23. oktober)  
   
  Daglig leder la frem forslag til hvordan innkalling til utsatt årsmøte kan foretas. 

Det er enighet om å følge vedtektenes frist med hensyn til innkalling, og vår egen frist 
med hensyn til (koronabestemt) påmelding. Ut over dette anses alt annet å være dekket av 
den opprinnelige innkallingen. 
DL bes informere valgkomiteen om at ett styremedlem og ett varamedlem har trukket seg, 
slik at komiteen kan ta stilling til om de ønsker å supplere sin innstilling til valg av 
sentralstyre 

   
  Vedtak: 

Sentralstyret slutter seg til foreslått plan for innkalling til årsmøtet 21.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
29/2021: Daglig leders rapport 
 
  Faste punkter: 

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

 Hovedmedlemmer: 7.037 
 Medlemmer inkl. hustandsmedlemmer: 9.568 
 Medlemstallet har økt med om lag 300 medlemmer siden siste 

styremøte i april. På dagen for styremøtet var antallet 
hovedmedlemmer noe høyere enn det sakspapirene viser. Det viser 
dermed en økende trend selv om antallet medlemmer er lavere enn 
ved inngangen til året. 

b) Økonomi 
o Regnskapsrapporten viser at inntektene hittil i år pr. april er marginalt høyere 

enn budsjett. Kontingentinntektene ligger fortsatt noe etter, men et ekstra 
tilskudd som følge av pandemien balanserer dette. 

o Kostnadene er noe høyere enn periodisert budsjett pr. april. 
o Resultatet hittil i år pr. april er ca. kr. 120.000,- lavere enn budsjett for samme 

periode. 
c) Status politiske saker, høringer 

o Det er sendt høringssvar på følgende høringer: 
 Høring – SVV – Hastighetsforskj. på veg (bil med henger m.m.) 
 Høring – SVV – Sikkerhetsforvaltning  
 Høring – SVV – Revisjon av trafikkskilt – forenkling m.m. 
 Høring – Innlandet FK – Oppland krets – handlingsprogram 

o Ny høring – Oslo kommune – beboerparkering - besvares av O&A krets – 
frist 25. juni 

d) MC-bladet 
o #3-21 er under arbeid og planlegges ferdig uke 24. 

e) Krets, MC-forum 
o Det er mindre aktivitet enn vanlig grunnet den pågående pandemien, men 

noen kretser har arrangert SE OSS-aksjoner og andre tiltak for 
trafikksikkerhet. 

f) Media- og kommunikasjon 
o Det er gjort noen designmessige og bruksmessige forbedringer på 

hjemmesiden. Det jobbes videre med ytterligere forbedringer. 
Annet: 
g) Hovedkontoret – personal 

o Fra juli vil det være én fast ansatt på kontoret. 
o Det avvikles sommerferie i juli, men forefallende arbeid samt 

medlemskontakt vil opprettholdes med noe lengre responstid enn vanlig. 
 
Vedtak: 
Sentralstyret tok daglig leders rapport til orientering. Til neste møte ber Sentralstyret om 
en mer utfyllende rapport om status på de fylkesvise MC-forum.   

 
 
 
30/2021 Eventuelt 
  
 Sentralstyret er gjort kjent med at styremedlem Kjell-Einar Ofstad har valgt å trekke seg 

fra styret. Varamedlem Iris Alm Faleide får dermed fast plass i styret. 
 
Neste styremøte er lørdag 19. juni kl. 09:00 på Teams.  

  
  


