
 
Referat sentralstyremøte #6-2021 
 
 
Sted:  Teams 
Tid:  Lørdag 19. juni 2021, kl. 0900-1100 
 
Til stede: Odd Terje Døvik, leder 

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

 
Forfall:  Iris Alm Faleide 
 
Dessuten møtte:Bård Vikestad 
 
31/2021: Godkjenning av innkalling og dagsorden 
   
  Vedtak: 
  Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
   
32/2021: Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte 29.05.21 
 
  Vedtak: 

Protokoll fra sentralstyremøte 29.05.21 ble godkjent. 
 
 
33/2021: Preliminær agenda for kretskonferansen 22.– 24. oktober 
   
  Daglig leder la frem forslag til agenda 
   
  Vedtak: 

Forslaget ble diskutert og sentralstyret ber DL om å gjøre justeringer på forslag til agenda 
samt invitere foredragsholdere og forberede arrangementet. 

 
34/2021: TSK v/ Jens Stumberg orienterte om arbeidet samt revidering av Full Kontroll/Godt 

Tenkt 
   

Det fremkom ønske om at TSK’s sammensetning utvides med trafikklærer- og/eller 
sensorkompetanse samt at det i forbindelse med dette ble hensyntatt en bedre alders- og 
kjønnsfordeling. Det ble også fremmet ønske om at TSK mer regelmessig skulle inviteres 
til sentralstyremøter. 
 
Vedtak: 
Sentralstyret tok Jens Stumbergs rapport til orientering og følger opp iht. ønskene som 
fremkom. 

 
 
35/2021: Daglig leders rapport 
 
  Faste punkter: 

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

 Hovedmedlemmer: 7.029 



 
 Medlemmer inkl. hustandsmedlemmer: 9.561 
 Medlemstallet er omtrent på nivå med styremøte i mai. 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. 

 Det ble diskutert betalingsløsninger som et tiltak for å få flere 
medlemmer til å fornye sine medlemskap, bl.a. avtalegiro. Dette må 
ses i sammenheng med medlemsregister og de muligheter som ligger 
der. Styret ber DL om å utrede alternative løsninger samt kostnader 
for disse. 

b) Økonomi 
o resultatregnskap pr. mai 2021 

 Akkumulert pr. mai er inntekter ca. 90’ bak budsjett.  
 Resultatet akkumulert pr. mai er ca. 240’ dårligere enn akk. Budsjett 

pr. mai, grunnet kombinasjon lavere inntekter og høyere kostnader. 
Noe av dette skyldes periodisering. 

o balanseregnskap pr. mai 2021 
c) Status politiske saker, høringer 

o Det foreligger en høring som skal besvares innen sommeren - Oslo kommune 
om beboerparkering med frist 25. juni.  

o I samarbeid med MCF er det sendt ut en spørreundersøkelse til kandidater til 
stortingsvalget 2021.  

o NMCU skal delta på MC-politisk debatt under Arendalsuka 17. august. 
o NMCU har tatt initiativ for å åpne Stalheimskleiva, som er stengt for trafikk 

grunnet svakt veidekke, for motorsyklister. Dette følges opp videre. 
d) MC-bladet #3-21 legges ut for medlemmene på Min Side i uke 25. 
e) Krets, MC-forum 

o Kretsrapporten er oppdatert med status på de fylkesvise MC-forum. I noen 
fylker er MC-forum i gang som forutsatt, men det er fortsatt utfordring med å 
re-etablere dette i andre fylker. Det jobbes med dette fra NMCU og Svv. 

f) Media- og kommunikasjon 
o Det jobbes videre med bedre funksjonalitet på hjemmesiden. 
o Resultatene fra saken om stortingsvalget (ref. politiske saker) vil publiseres i 

MC-bladet og på hjemmesiden etter hvert som de oppdateres. 
Annet: 
g) Jubileum 2022 

o Det legges opp til at NMCU skal arrangere en jubileumstur. 
o MC-messen april 2022 blir en viktig arena for å markere jubileet. 
o Revidert utgave av Full Kontroll planlegges som en jubileumsutgave. 

 
Vedtak: 
Sentralstyret tok DL’s rapport til orientering og ber DL utrede videre de synspunkter og 
forslag som ble diskutert. 

 
36/2021: Styremøter fremover før årsmøtet 
   

Vedtak:  
Sentralstyret besluttet følgende møteplan: 

• #7 – torsdag 26. august kl. 19:00 – 21:00 - Teams 
• #8 – torsdag 30. september kl. 19:00 – 21:00 - Teams 
• #9 – fredag 22. oktober kl. 17:00 – 19:00 – fysisk møte 

 
 
37/2021 Eventuelt 
 
 



 
  


