
Referat fra årsmøtet for 2020 og 2021 i NMCU Aust-Agder krets. 
 
Sted: Pan Garden hotell, Åmli. 

Dato: 13. november 2021 
 
Til stede: Leder Tom Helgesen, styremedlemmer Gro Uldal, Jeanne Andersen og Halvor Nyquist. 
Fylkessekretær Olav T. Vehus. 

To stemmeberettigede NMCU-medlemmer. 
 
Sak 1. Leder ønsket velkommen og åpnet møtet. 
 
Sak 2. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere. 

Følgende ble valgt: Møteleder: Tom Helgesen. Referent: Halvor Nyquist. Protkollunderskrivere 
Kristian Vehus og Helge Høitbjerg. 
 
Sak 3. Godkjenning av innkalling og saksliste. 
Vedtak: Enstemmig godkjent. 

 
Sak 4. Kretsens aktiviteter i 2020 og 2021. 
Leder refererte. Grunnet coronaen har det vært svært liten aktivitet. Se-oss-aksjonen, TS-dag, 
Vårsleppet, «Rustløser-kurs» og treff styret pleier å være til stede på, har vært avlyst.  
Årsmøtet for 2020 ble avholdt hos MC-klubben Old Savage den 24/1-20. 
Styremøte avholdt på Skeimo og «Agder Frost-treffet» 30/1-2020. 

Deltok på kretskonferanse 14-16. januar. 
Planleggingsmøte for TS-dag sammen med NMCU Vest-Agder 11 mars 2020. 
Kretsleder/Fylkessekretærkonferanse Gardermoen 24-25. okt. 2020. 
Det har vært avholdt to styremøter i 2021. 
Kretskonferanse og NMCU’s årsmøte på Gardermoen i 22-24. oktober 2021. Der deltok Tom 
Helgesen og styremedlemmene Gro Uldal og Halvor Nyquist. Samt Fylkessekretær Olav T. Vehus. 

 
Sak 5. Årsregnskap. 
Regnskapet, som egentlig er kontoutskrifter, ble presentert av kasserer Gro Uldal. 
Kretsstyret har en beholdning på Kr. 22 714,- før årsmøteutgifter er betalt. Kontoutskrifter er vedlagt 
dette referatet. 
Vedtak: Enstemmig godkjent. 

 
Sak 6. Planlagte aktiviteter i 2022: Ingen. Se sak 8. 
 
Sak 7. Fylkessekretærens rapport. 



Olav T. Vehus refererte fra virksomheten i MC-forum i Agder. Det har vært avholdt to møter med 
representanter fra politiet, SVV og fylket. MC-befaringer har vært avholdt og flere tiltak ble anbefalt 
og handlet mye om behovet for underskinner på autovern. 
Sak under eventuelt i referatet fra MC-Forum 9/11-2021, tatt opp av Cato Moen i Agder 
fylkeskommune, om NMCU’s lederartikkel i MC-bladet:  
NMCU sin lederartikkel fra NMCU sitt medlemsblad  
AFK tok opp at måten som NMCU skriver i lederartikkelen ikke legger opp til samarbeid. NMCU 
må selv vurdere om de ønsker at sin leder i Agder MC-forum skal stå for slike holdninger. Dette 
fremmer ikke samarbeid.  
 
Saken ble diskutert på årsmøtet og et samlet styre var bekymret for samarbeidet i MC-Forum når 
leder av NMCU, Odd Terje Døvik, opptrer på en måte som framkaller slike reaksjoner. Det har 
ikke vært enkelt å opprette MC-Forum og få til det gode samarbeid som har hersket, og det er 
bekymringsfullt om dette samarbeidet skal ødelegges fordi leder av NMCU ikke har tillit. 
 

Det er planlagt nytt møte i MC-forum i mars 2022. 
 
Sak 8. Innkomne saker. 
Fra kretsstyret er denne saken kommet inn: 
«Det har vært sviktende engasjement hos kretsstyret etter Vårsleppet i 2019 da 18 MC-klubber i 
distriktet oppfordret til å boikotte NMCU fordi vi ikke kunne eller ville sitte i Vårslepp-styret sammen 
med 1%-klubber. Noe som førte til at mange medlemmer forsvant. Det har også blitt håpløst å få til 
noe samarbeid med MC-klubbene i distriktet. Det ser heller ikke ut til at det noen interesse for det 
arbeidet kretsen utfører her. Vi har også liten tillit til leder for sentralstyret, og medlemmene i 
kretsstyret har derfor valgt å trekke seg. Vi har heller ikke lykkes i å skaffe nye medlemmer til styret. 
Vi velger derfor å legge ned Aust-Agder krets. Materiellet og midlene styret disponerer vil bli overført 
til fylkessekretær Olav T. Vehus, som fortsetter i sin stilling». 
Olav T. Vehus ønsker å arbeide for å få etablert et nytt styre i Aust-Agder. 
 
Sak 9. Valg.  

Se sak 8. 
 
Sak 10. Avslutning.  
Leder takket for oppmøtet. 

 
Referent 
Halvor Nyquist 
 
 

Protokollunderskriver Helge Høitbjerg    Protkollunderskriver Kristian Vehus
    
 
Elektronisk signatur vedlagt i e-post    Elektronisk signatur vedlagt i e-post 
 


