Protokoll styremøte nr. 1/2022
NMCU Møre og Romsdal
Dato: 12.01.2022

Sted: facebook kl 1900

Tilstede: Olea Kvalsvik (OK), Odd Svein Kristiansen (OS), Kenneth Haavin (KH), Atle Hoel (AH)
Merete Tomren Vestre (MTV),
Ikke tilstede: Marit Eidsæther (ME)
Distribusjon: Medlemmer, Hovedkontoret, mine sider www.nmcu.org
Sak

Beskrivelse
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Protokoll

Protokoll nr 3/21
• Protokollen er sent ut til medlemmene og til
hovedkontoret.
• Protokollen er godkjent.
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Ansvarlig Frist

Alle

Kretsårsmøte 21. januar 2022 kl 1900
Vi har ikke fått meldt inn noen saker til årsmøtet.
Vi har bestemt å flytte årsmøtet fra Restaurant Amalie til
Reknes Ungdomshus. Restaurant Amalie stenger kl 21, de
kunne ikke servere pizza og de hadde knapt plass til 20 personer.
Leie av nytt lokale koster kr 5.000,-, vi bestiller pizza til etter møtet.
Informasjon om flytting er gitt på facebooksiden vår og vil
bli gitt ved utsendelse av årsmøtepapirer på epost til medlemmene.
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Medlemsmøte Ålesund 24. februar kl 18.
Sted: Aalesund Motorsykkelklubb.
Program:
Lage invitasjon:
Hvem gjør hva?
Vi avventer med denne saken til møte med styret i
NAF MC 22 januar.

OAK

Forhandlernes kickstart av mc-sesongen 8 april
2022. NMCF

Har vært i kontakt med AMS i Ålesund og de ønsker et samarbeid på denne dagen og ved andre anledninger.
Vi oppretter kontakt med andre forhandlere som er medlem i
NMCF for samarbeid.
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Åpning av Trollstigen
Vi ønsker å ha stand på toppen av Trollstigen når den åpner
OAK/OS
for sesongen.
• Vi tar kontakt med Statens Vegvesen og hører om vi
trenger noen tillatelser til å sette opp teltet vårt og ha
stand.
Oppfølging:
• Har tatt kontakt med Statens Vegvesen angående
dette. Kontaktperson skal sjekke om vi må søke
Møre og Romsdals Fylkeskommune som er veieier.
• Har fått navn og telefonnummer til kontaktperson i
Møre og Romsdals Fylkeskommune.

Reklame materiell og brosjyrer

Til informasjon:
Har mottatt en liten bunke med nye informasjonsbrosjyrer fra
hovedkontoret til utdeling på årsmøtet. Det vil bli tilgjengelig OAK
ny brosjyre på sentralårsmøtet.

Medlemmer

Til informasjon
Vi har fått tre nye medlemmer i desember. De har mottatt
velkomstbrev og vil få en velkommenpakke i posten.

OAK

Utført

