
VELKOMMEN TIL KRETSÅRSMØTE
27.01.2022 



AGENDA

• I samsvar med NMCU-vedtektene § 6 punkt 6, skal følgende punkt behandles på årsmøte:

❑Åpning

❑Konstituering

❑Deretter behandles:

❑Styrets årsberetning

❑Revidert regnskap

❑Innmeldte saker

❑Plan for neste års virksomhet

❑Behandling av budsjettforslag

❑Valg



ÅRSBERETNING 
FOR 2021



GODKJENNING
AV REGNSKAP 

FOR 2021

▪ Revidert av: Morten Slang





INNMELDTE 
SAKER OG 
EVENTUELT

▪ Det er ikke meldt inn noen saker innen 

fristen som var onsdag 12.januar 2022



AKTIVITETER 
OG 

SAKER FOR 
2022

❑Kretskonferanse februar 2022

❑SeOss aksjon

❑Trafikksikkerhetsdag på Tyrigrava?

❑Avklare: Hva skjer med MC-forum?

❑Felles søndagsturer for medlemmer?

❑Etablere rollebaserte mailadresser



BEHANDLING 
AV BUDSJETT-

FORSLAG



VALG
AV

STYRE FOR 
2022

Styremedlem Christer Edlund Ikke på valg

Styremedlem Tor Martin Hamgaard 2 år

Styremedlem Per Bjarne Hansen 2 år

Styremedlem Erik Brinchman 1 år

Nestleder/sekretær Ingen kandidat 2 år

Leder Ingen kandidat 1 år

Kasserer Stein Garnes 2 år



Takk for fremmøte ☺



 

 

ÅRSBERETNING FOR 2021 (oktober 2020 – desember 2021) 

NMCU Oslo/Akershus krets 

 

Styrets arbeid og sammensetning 

 

Det har vært avholdt 6 styremøter i perioden. Som følge av smitteverntiltak mot Covid-19 

har de fleste møtene blitt gjennomført som video-møter. Samarbeidet i styret har fungert 

godt, men vi har savnet deltakelse fra Kasserer som har vært fraværende hele perioden. 

Styreleder har derfor hatt ansvar for oppfølging av regnskap og økonomi. 

Fylkessekretær 

Kari-Anne Søreng-Stensrud har vært fylkessekretær i perioden. Fylkessekretæren er valgt av 

kretsstyret og arbeidet skal følges opp av kretsstyret.  Fylkessekretæren har derfor vært 

invitert til samtlige styremøter. 

Kretsledersamlinger 

• November 2020 – Kjell-Einar og Turid deltok 

• Oktober 2021 – Kjell-Einar, Turid, Christer og Kari-Anne deltok. 

Aktivitetsnivå 

Året 2021 har vært preget av covidsituasjonen og strenge smittevernrestriksjoner, som har 

satt en stopper for de fleste planlagte aktiviteter. To fellesturer som var planlagt til 

henholdsvis Skjærhalden og Brandbu måtte avlyses av samme grunn. 

SeOss-aksjon 

En alternativ SeOss-aksjonen ble arrangert 24 april, der vi fikk anskaffet gule vester med 

NMCU logo og påskriften Se Oss. Vestene ble lånt ut til de som deltok. Vi kjørte tre ulike 

grupperinger og ruter: 

• Tyrigrava – Hurum (E134) – Lierstranda – E18 til Oslo – Tyrigrava , ca 30 deltakere, 

anført av Kjell-Einar og Turid. 

• To mann kjørte og viste seg fram i øvre Akershus ned til Oslo nord, anført av Christer. 

Leder/Økonomiansvarlig Kjell-Einar Ofstad 

Nestleder/sekretær  Turid Bondevik 

Styremedlem Christer Edlund 

Styremedlem Tor Martin Hamgaard 

Styremedlem Per Bjarne Hansen 

Kasserer Lise Ugland 



Dette var en annerledes gjennomføring enn tradisjonelt, der smittevernbestemmelsene la 

begrensninger på aktiviteten. Vi måtte derfor avlyse det sosiale samværet som vi hadde 

planlagt  i etterkant av aksjonen.  

I Nordre Follo fikk vi omtale av aksjonen i Oppegaard Avis uken før aksjonen ble avviklet. 

MC-forum 

MC-forum har ikke vært oppe og gått i Viken, til stor frustrasjon for mange. Dette jobber 

både fylkessekretæren og NMCU sentralt med å få i gang igjen. Viken er et av de få fylkene 

uten et fungerende MC-forum i 2021.  

Andre saker 

I mangel av MC-forum, har Fylkessekretæren (Kari-Anne Søreng) deltatt regelmessig på 

møter hos Oslo Trafikkutvalg (OTU). Dette fora kan være interessant nok, men har nok mer 

fokus på generelle vilkår for ulike trafikkgrupper i Oslo og mindre på MC-relaterte spørsmål. 

Beboerparkering i Oslo 

Nullutslippsoner i Oslo 

Internett, sky og sosiale media 

Kretsen har opprettet eget internett-domene (nmcuoa.com) som vi i framtiden vil benytte i 

mailkommunikasjon med omverdenen. Foreløpig er disse mailadresser i bruk: 

• Kretsleder.nmcu.osloakershus@nmcuoa.com 

• Nestleder.nmcu.osloakershus@nmcuoa.com 

• Kretsstyret.nmcu.osloakershus@nmcuoa.com 

Det er dessuten opprettet lagringsområde i skyen (OneDrive) som arbeidsområde for 

kretsens styre. 

Hensikten med dette er å sikre kontinuitet og bevaring av historikk ved å samle både 

kommunikasjon og arbeidsdokumenter uavhengig av enkeltpersoner som til enhver tid 

utøver roller i kretsen. 

Kretsen har også en egen side på FacebookNMCU Oslo/Akershus og Instagram NMCU 

Oslo&Akershus 

Kjell-Einar Ofstad og Turid Bondevik har informert styret i NMCU Oslo / Akershus om at de 

trekker seg fra sine verv og ikke ønsker å fortsette. Ettersom vår valgte kasserer i perioden 

ikke har vært tilgjengelig  for styret har styret besluttet å avslutte dette engasjementet. 

Styrets leder har hatt ansvaret for regskap og nødvendige utbetalinger. 

For styret: 
Kjell-Einar Ofstad (leder)  
Turid Bondevik (nestleder/sekretær) 
Christer Edlund (styremedlem) 
Tor Martin Hamgaard (styremedlem) 
Per-Bjarne Hansen (styremedlem) 

mailto:Kretsleder.nmcu.osloakershus@nmcuoa.com
mailto:Nestleder.nmcu.osloakershus@nmcuoa.com
mailto:Kretsstyret.nmcu.osloakershus@nmcuoa.com


Budsjettforslag NMCU Oslo/Akershus 2022 Inntekter Utgifter 

Årsmøtekostnader  5000 

Styremøter  2000 

SeOss aksjon  2500 

TS-dag  4500 

Leder : kostnader ved møter i MC-forum og politiske møter/høringer  1100 

Fylkessekretær: transportkostnader – MC-forum – OTU  1100 

Styremedlemmer (6 * 550)  3300 

Profileringstøy til nye styremedlemmer  4000 

Vester eller flaggstenger til SeOss-aksjon  2500 

Andre kostnader  1500 

Tippemidler – Grasrotandel 9000  

Driftsstøtte fra NMCU 10000  

Overføring fra 2020 12320  

Skylagring, domene  2500 

 31320 31320 
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