REFERAT FRA ÅRSMØTE 2020
LØRDAG 24. OKTOBER

Sted: Koffer Itj MC, Inderøy
NMCUs hovedoppgaver:
NMCU skal sørge for at vi kan kjøre MC med størst mulig sikkerhet og minst mulig
unødvendige begrensninger.
NMCU skal ivareta motorsyklistenes interesser der den enkelte motorsyklist aldri ville nådd
fram på egen hånd.
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Spørsmål?
Se NMCUs vedtekter som finnes på møtet

3. STYRETS BERETNING
Styrets medlemmer i perioden
Leder
Jan Ove Thorsen
Nestleder
Jostein Brandzæg Schei
Sekretær
Terje Wågan
Kasserer
Lena Haugdal
Styremedlem Tove Selen
Revisor
NMCU sentralt
Valgkomite Styret

Fylkessekretær Liv Hermann

Møtevirksomhet
Kretsstyret har hatt 7 styremøter i perioden
29. Oktober 2019

vert Jan Ove

21. November 2019 vert Lena
1. Mars 2020

vert Jan Ove

14. Mai 2020

nettmøte

31. August 2020

nettmøte

20. September 2020 vert Lena

AKTIVITETER:
NMCU Årsmøtet og Kretskonferanse 2020 på Gardermoen 14. til 16. Februar
Deltakere fra kretsen var Liv Hermann, Jostein Brandtzæg Schei og Jan Ove Thorsen
Saker som ble presentert på konferansen
-

Bjørn Richard Johansen First House informerte om kommunikasjon med bla hva som
er gjort rundt Straand-treffet, og De historiske hoteller.
Jens Stumberg i Tafikksikkerhetskomiteen i NMCU informerte og forklarte om «Full
Kontroll» boka og filmen.
NMCF Olaf Olstad info fra bransjen om dialog og ber kunder stille krav til
forhandlere rundt omkring, og aller helst bruke NMCF forhandler.
Ingvill M. Olsen fra Veidirektoratet informerte om resultatet fra brukerundersøkelse
om ulykker. Vanskelig å analysere alvorlige ulykker da den skadde sjelden husker noe
fra forkant av ulykken.
Joy Rides med Robert Drakowski informerte om medlemstur for NMCU til USA
Årsmøtesaker (Referat ligger på NMCU.org)

Se oss Aksjonen
Se oss aksjonen var planlagt gjennomført lørdag 25. April 2020 etter samme modell som
2019. Dette arrangementet ble avlyst som følge av regjeringens retningslinjer for arrangement
i forbindelse med Covid-19 restriksjonene.
Vårmøstringen 21. Mai 2020
Som følge av retningslinjene rundt Covid-19 utgikk vårmønstringen 2020 i sin opprinnelige
form.
Det ble i stedet kjørt en «Se oss Aksjon» kortesje fra Steinkjer. Leder Jan Ove Thorsen ledet
an fra Steinkjer, via Inderøy og Verdal, til Gråmyra på Levanger. Arrangementet ble avrundet
når kortesjen kom dit for å begrense eventuell smittespredning. Litt over 60 MC deltok.
I tillegg kjørte fylkessekretær Liv Hermann og Merete Paulsen til Namsos og ledet an i en «Se
oss Aksjon»-kortesje rundt i Namsos og opp til Høylandet. Litt over 40 MC deltok.

Pilotprosjekt Trafikksikkerhet
Sammen med Statens vegvesen og NORD Universitet har NMCU startet et pilotprosjekt med
forankring i Nasjonal tiltaksplan 2018-2021. Fokus for prosjektet er «bevisstgjøring og
dialog rundt sikker kjøring med lett motorsykkel og moped”
Lørdag 12. september tok Jan Petter Wigum, NORD Universitet og Lars Inge Haslie, Statens
vegvesen imot kretsstyremedlemmer og fylkessekretær fra Nord Trøndelag til en faglig
gjennomgang av opplegget. I løpet av to intense timer fikk de fremmøtte full gjennomgang av
piloten. I tillegg diskuterte man fremgangsmåten for å komme ut til ungdommene på lett
motorsykkel og moped. Opplegget er rettet mot førsteårs-elever på videregående skole. Det er
tenkt å vare én skoletime, og vil dekke relevante trafikksikkerhets-tema som blant annet
kjøre-utstyr, kjørestrategi og gruppepress.
Målet er både bevisstgjøring av ungdommene og at vi skal få et innblikk i ungdommenes
erfaringer og tanker. I tillegg vil vi selvsagt få en sjekk på hvordan opplegget fungerer rent
pedagogisk.
Mandag 19. Oktober utrulles første skolebesøk på Levanger Videregående Skole

Regnskap pr 16.10.20

Tekst
Saldo pr 10.10.19
Renter 2019
Gebyr 10.10.19-16.10.20
Ledergodtgjørelse
Overføringer fra NMCU sentralt
Utlegg Blomster og gaver til årsmøtet
Mat til årsmøtet
Saldo pr 16.10.20

Debet

Kredit
43280,29
88,46
132
1000
10000

0
53368,75

445,8
435
51355,95
53368,75

Kasse
Tekst
Saldo pr 10.10.19
Saldo pr 16.10.20

Debet

Kredit
402
402

Balanse pr 16.10.20
Tekst
Kassebeholdning pr 10.10.19
Bankbeholdning pr 10.10.19
Kassebeholdning 16.10.20
Bankbeholdning pr 16.10.20
Overskudd

Debet

Kredit
402
43280,29
0
8075,66
51757,95

402
51355,95
51757,95

5. INNMELDTE SAKER
Ingen innmeldte saker til årsmøtet 2020

6. PLAN FOR DRIFTSÅRET 2020-2021
NMCUs virksomhetsplan som vedtatt på sentralårsmøtet, er rettesnor for arbeidet i alle
NMCUs ledd fra Sekretariatet og Sentralstyret til kretsene. De fleste punktene i
virksomhetsplanen utføres av sekretariat og sentralstyre. Kretsenes aktiviteter tar også
utgangspunkt i denne virksomhetsplanen, spesielt viktig er lokalt trafikksikkerhetsarbeid og kretsenes bidrag til å gjøre NMCU synlig der motorsyklister møtes.
KRETSKONFERANSEN februar/mars 2021
Kretsen representeres med tre styremedlemmer og Fylkessekretær. Avreise på fredag etter
jobb, hjemreise søndag.
LOKALT TS-ARRANGEMENT/RUSTLØSER våren 2021
Nytt kretsstyre tar stilling til om lokalt TS-arrangement/rustløser arrangeres i regi av NMCU.
TRONDHEIMSFJORDEN RUNDT 1.mai 2021 arr.Stjørdal MC
Fra kretsstyret i NMCU Nord Trøndelag deltar de som har anledning, en god anledning til å
verve nye medlemmer.
SE OSS arrangement april/mai 2021
Klokkeslett og sted avgjøres av kretsstyret, selvsagt mulig å flytte på om været forhindrer
trygg gjennomføring.
VÅRMØNSTRING 30.mai 2021
Start fra Stjørdal klokka 09.00, følger samme rute som tidligere med ankomst Namsos.
TS-dag for MC og moped 2021
Dato er ikke fastsatt enda, info publiseres fortløpende på nmcu.org, NMCU-appen og mail til
MC-klubber og medlemmer etter som sted, dato og innhold spikres.
HØSTMØNSTRING 2021
Nytt kretsstyre kommer tilbake med detaljer om destinasjon og dato.
ÅRSMØTE september/oktober 2021
Nytt kretsstyret kommer tilbake med info om tid og sted.

7. BUDSJETTFORSLAG

SE OSS arrangement 3000,Kretskonferansen

5500,-

Lokal TS-dag/baneleie 3000,Støtte til TS-tiltak

5000,-

Vårmønstring

3000,-

NMCU effekter

1000,-

Regional TS-dag*

7500,-

Kjøregodtgjørelse

1000,-

Ledergodtgjørelse

1000,-

Styremøter/årsmøte

2000,-

SUM

30000,-

*her inngår overnatting for Fylkessekretær og for de av kretsstyrets medlemmer som deltar på
TS-dagen.
Budsjett er satt opp ut fra regnskapet for 2019/2020.
Hver krets mottar hvert år 10 000,- til kretsdrift og aktiviteter.
Det er anledning til å søke NMCU sentralt om 5000,- til prosjekter som ikke dekkes av
ordinære midler til kretsdrift.

8. VALG
Styret har i perioden bestått av
Leder Jan Ove Thorsen

på valg

Nestleder Jostein B Schei

på valg

Sekretær Terje Wågan

tar ikke gjenvalg

Kasserer Lena Haugdal

tar ikke gjenvalg

Styremedlem Tove Selen

ikke på valg

Regnskapet vil bli revidert av NMCU sentralt.
Valgkomité kretsstyret

Valgt nytt kretsstyre:
Leder Jan Ove Thorsen

velges for ett år

Nestleder Jostein Brandtzæg Schei velges for 2 år
Styremedlem Tove Selen

ikke på valg

Valgkomité kretsstyret

NMCU Nord Trøndelag krets vil takke for en fin sesong og et godt årsmøte.
Vi ser fram til å fortsette arbeid og samarbeid for motorsyklistenes sak i 2021.
Vel hjem
-Kretsstyret-

