
 
Referat sentralstyremøte #7-2021 
 
Sted:   Teams 
Tid:   Torsdag 26. august 2021, kl. 1900-2100 
 
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 
 
38/2021: Godkjenning av innkalling og dagsorden 
   
  Vedtak: 
  Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
   
39/2021: Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte 19.06.21 
 
  Vedtak: 

Protokoll fra sentralstyremøte 19.06.21 ble godkjent. 
 
 
40/2021: Årsmøte 2021 – åpne for nye innmeldte saker jf. fristene i vedtektene 
 

 Årsmøtet er planlagt avholdt med årsmøtepapirer publisert til den opprinnelige datoen i 
februar. I og med at tiden ikke har stått stille siden dengang kan det være riktig at det 
åpnes for å melde inn nye saker. 

 
  Vedtak: 

Sentralstyret åpner for at det kan meldes inn nye saker til årsmøtet 23.10, iht. de frister 
som framgår av vedtektene. 

 
 
41/2021: Daglig leders rapport 
 
  Faste punkter: 

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

 Hovedmedlemmer: 6.991 
 Medlemmer inkl. hustandsmedlemmer: 9.522 
 Medlemstallet er noe lavere enn det var på styremøte i juni. På dagen 

for styremøtet var antallet hovedmedlemmer noe høyere enn det 
sakspapirene viser, men medlemstallet er svakt synkende. 

b) Økonomi 
o Resultatregnskap pr. juli 2021 

 Akkumulert pr. juli er inntekter ca. 120’ bak budsjett. Det er ikke så 
mange ordinære forfall på kontingent resten av året, og siden 
kontingentinntekter er den viktigste inntektskilden er det utfordrende 
å ta igjen det vi ligger etter. 

 Resultatet akk. pr. juli er ca. 225’ dårligere enn akk. budsjett for 
samme periode, grunnet lavere inntekter og høyere kostnader. 



 
 Prognose for resten av året viser at det på tross av lavere inntekter og 

høyere kostnader er mulig å levere et overskudd. 
c) Status politiske saker, høringer 

o I forbindelse med stortingsvalget har NMCU i samarbeid med MCF sendt ut 
en spørreundersøkelse til kandidater. Resultatet av dette er publisert. 

o NMCU har deltatt på MC-politisk debatt under Arendalsuka. 
o Høring: Svv - Forslag frivillig avregistrering uten innlevering av 

kjennemerker - frist 9.sept. 
d) MC-bladet 

o #4 er under arbeid og er planlagt ferdig til uke 39 (sept./okt.). 
e) Krets, MC-forum 

o Gjennomgang av kretskonferansen som egen sak. 
f) Media- og kommunikasjon 

o Publisering av resultatet av spørreundersøkelsen vedr. stortingsvalget. 
o Deltagelsen under Arendalsuka er godt dekket både før, under (streaming) og 

etter. 
o Regelmessig publisering av saker på web linket til fb. 

 
Annet: 
g) Jubileum 2022 

o Det planlegges jubileumstur september 2022. Denne er planlagt å 
offentliggjøres under Oslo Motor Show 29. – 31. oktober 2021. 

o Det vil gjøres aktiviteter under MC-messen 2022. 
 
Vedtak: 
Sentralstyret tar daglig leders rapport til orientering. 

 
 
42/2021: Kretskonferansen 22. – 24. oktober – preliminær agenda og påmelding o.a. 
   
  Daglig leder presenterte status for konferansen. 

• Programmet er 90% klart og det er gjort avtaler med foredragsholdere. 
• Status på påmelding er 58 deltagere. 

   
  Vedtak: 

Sentralstyret ber DL justere programmet iht. innspill, og tar forøvrig daglig leders 
fremlegg til orientering. 

 
43/2021: Medlemsregister, web og betalingsløsninger 
   

 Daglig leder informerer om status i arbeidet med medlemsregister, web og 
betalingsløsninger.  

   
Vedtak: 
1. Sentralstyret tar DLs presentasjon til orientering og ber om at det arbeides videre med 

presentert løsning 
2. Sentralstyret berømmer DL for initiativet, og har store forventninger til de besparelser 

og forbedringer som endringene fører med seg. 
 
44/2021 Eventuelt  
 
 Ingen saker under eventuelt 
 
 
 
Neste styremøte er 29. sept. kl. 20:00 – 21:30 på Teams.  


