
 
 
Referat sentralstyremøte #9-2021 
 
 
Sted:  Thon Hotel Oslo Airport 
Tid:  Fredag 22. oktober 2021, kl. 1700-1900 
 
Til stede: Odd Terje Døvik, leder 

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

Dessuten møtte: Bård Vikestad 
 
 
51/2021: Godkjenning av innkalling og dagsorden 
   
  Vedtak: 
  Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
   
52/2021: Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte 29.09.21 
 
  Vedtak: 

Protokoll fra sentralstyremøte 29.09.21 ble godkjent. 
 
 
53/2021: Årsmøte og kretskonferanse - status 

DL orienterte om status og de siste oppdateringer før konferansestart.  
   

Vedtak: 
Sentralstyret tar DLs redegjørelse til orientering. 

 
 
54/2021: Daglig leders rapport 
 
  Faste punkter: 

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

 Hovedmedlemmer: 6.906 
 Medlemmer inkl. husstandsmedlemmer: 9.436 
 Medlemstallet er fortsatt synkende, om enn svakere nedgang enn 

tidligere. På dagen for styremøtet var medlemstallet noe høyere enn 
det rapporten viser. 

b) Økonomi 
o Resultatregnskap pr. september 2021 

 Pr. september er inntekter ca. 190’ bak budsjett. Det er få ordinære 
forfall på kontingent igjen dette året, og det vil være utfordrende å ta 
igjen etterslepet. 

 Resultatet pr. september er ca. 200’ dårligere enn budsjett. 
 Prognose for resten av året viser et overskudd på ca 76´. 

c) Status politiske saker, høringer 
o Høring: SVV – Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet – frist 31. des. 2021. 

d) MC-bladet 
o Nr. 4-21 er ute nå. 



 
e) Krets, MC-forum 

o Kretskonferanse helgen 22.-24. oktober. 
f) Media- og kommunikasjon 

o Fortløpende publisering av saker etter plan. 
o Leder i siste nr. av MC-bladet har fått stor oppmerksomhet og mange 

delinger. 
 
Det ble diskutert mulige tiltak for tilgang til mer og bedre stoff for hjemmeside og sosiale 
medier, samt mulighet for flere aktuelle saker fra kretsene.  
 
Vedtak: 
Sentralstyret ber DL følge opp potensielle bidragsytere til stoff for hjemmeside og sosiale 
medier, og tar forøvrig daglig leders rapport til orientering. 

 
 
55/2021 Eventuelt 
 

Det ble diskutert behovet for å utarbeide et dokument som en håndbok for kretsenes 
arbeid, ansvar og virke som også inneholder formalkrav som kretsene må forholde seg til. 
DL følger dette opp. 
 
Et flertall av sentralstyrets medlemmer er ikke på valg, og fastsetter på den bakgrunn 
følgende datoplan for perioden fram mot neste årsmøte: 
 
Tirsdag 23. november 2021. 18:00-20:00. Styremøte på Teams. 
Torsdag 13. januar 2022. 18:00-20:00. Styremøte på Teams. 
Torsdag 10. februar 2022. 18:00-20:00. Styremøte på Teams. 
Fredag 18.februar 2022. 17:00-19:00. Styremøte (fysisk). 
Lørdag 19. -søndag 20. februar 2022. Kretskonferanse/årsmøte. 

 
 
  
  


