NMCU Rogaland - Kretsstyres møtereferat – 12.11.20
Sted:
Dato:
Tidspunkt:

SMCC Klubbhus, Gramstad
12.11.20
kl 18:00

Innkalt til
styremøte

Leder Egil Pedersen, Nestleder Jan Line,
Kasserer Solfrid Takle, Sekretær Aud C. Ullestad,
Styremedlemmer: Tom Knudsen, Jan Ove Langheim, Arild Lien

Tilstede
Meldt Fravær
Fravær
Referent
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Egil Pedersen, Aud C. Ullestad & Solfrid Takle, Tom Knudsen
Jan Line (Offshore)
Jan Ove Langheim (pårørende til sårbar for Covid-19)
Arild Lien (ikke svar)
Egil Pedersen og Aud C Ullestad

Aksjoner i Styret:
Klubb-registrering
Liste over klubber produsert.
Er sendt ut for gjennomgang blant Styremedlemmene.
Ca 50 Klubber på Rogalands-lista.
..................................................................................................................
Forhandler-registrering:
Liste over Mc Forhandlere, Mc-Delebutikker og andre Mc-relaterte virksomheter i
Rogaland. Listen skal inneholde navn på bedrift, type virksomhet, adresse & kontaktinfo
(tlf & epost)
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Presentasjonsmateriell:
Brosjyre som viser kort hvem NMCU Rogland er, og hva vi jobber med. Brosjyren skal
inneholde budskap om medlemsfordeler og være krydret med bilder fra NMCU Rogaland.
Målet er å ha brosjyren ferdig trykket til Sesongstart / 1. mars 2021.
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Presentasjonsmateriell
Kjøreskole-presentasjon
Vi har invitert 5 ungdommer til å komme med forslag til språklige endringer i
kjøreskolepresentasjonen. Det er viktig at presentasjonen inneholder de sikt at det
inneholder de kriterier som ungdommen syns er viktig og som treffer dem.
Klubb-besøk pakke:
Eksisterende materiell er godt, men gjennomgås på ny for å kvalitet sikre dette materialet
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Få Ungdommen på banen
Vi møter 4 ungdommer fra VG2 Kjøretøy ved en lokal yrkesfagskole. Vi ønsker å lytte til
deres råd om å formidle NMCU sitt budskap til ungdom. Vi kommer til å fokusere på
arbeidet som NMCU har gjort direkte rettet mot yngre førere.
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Aksjoner og aktiviteter:
* Torsdag 03. desember: Ledermøte med andre klubber (kan bli noe utsatt ).
* Lørdag 16. januar: Årsmøte NMCU Rogaland
* FørstehjelpsKurs: Etter årsmøte jan. / feb.
* Våren 2020: Se Oss Aksjoner
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Innkjøp:
Orange refleksvester med NMCU Rogaland trykket på til å ha utenpå kjøreklær når vi
aksjonerer og/eller har Stand.

FørstehjelpsKurset:
Vi lærte i etterkant at medlemmene våre ønsker flere kurser, og andre aktiviteter.
Vi i Styret er enige om å arrangere flere kurser til våren.
I forkant av kurset ønsker vi å se gjennom kurskompendiet for å sikre oss at kurset skal ha
konkrete øvelser i f.eks. å ta av hjelm, hvilke skader oppstår ofte i en MC ulykke.
Vi vil også ha fokus på viktighet av beskyttelse – gjerne ved bruk av statistikker.
Vi satser på nye kurs januar/februar 2021
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"Full Kontroll" Filmen med Foredrag
Hos lokal MC butikk
Invitere Jens Stumberg (NMCU Teknisk Team) til å forklare/kommentere «Full kontroll»
filmen.
Vi avventer pga. smittevernstiltakene
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Årsplanen 2020
De fleste aktiviteter ble avlyst pga. smittesituasjonen denne sesongen.
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Verving av nye Medlemmer.
Det er en pågående Vervekampanje nå:
Les her, flotte premier:
https://nmcu.org/tjuvstarter-ny-vervekampanje-nmcu/10009/
Heis-Tale er et kallenavn på en salgstale mellom 2 etasjer i en heis:
"Heistalen" er et verktøy du skal bruke dersom du treffer et potensielt medlem!
• NMCU er motorsykkelfolkets fagforening.
• Vi får rabatt på drivstoff gjennom Esso
• Rabatt på hørselsvern for motorsyklister,
• Mastercard og overnatting til redusert pris.
• Uten ditt medlemskap får vi ikke jobbe med
ting som er viktige for oss motorsyklister i trafikken
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ÅRSMØTE 2021 (Lørdag 16.januar )
Styret for 2020 , NMCU Rogaland Krets :
Egil Pedersen, Leder
Jan Line, Nestleder
Solfrid Takle, Kasserer
Aud C. Ullestad, Sekretær
Arild Lien, Styremedlem
Tom Knudsen, Styremedlem
Jan Ove Langheim, Styremedlem

Valgt for 2 år i 2020
Valgt for 1 år i 2020
Valgt for 2 år i 2020
Valgt for 2 år i 2020
Valgt for 2 år i 2020
Valgt for 2 år i 2019
Valgt for 1 år i 2020

På Valg
På Valg
På Valg
På Valg

Valgkomitéen for 2021 er: Solfrid og Aud

Nytt fra Leder
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Plan 2021 starter umiddelbart etter årsmøtet:
• Styreinstrukser til alle styremedlemmene
• Styrets oppgaver og ansvar fordeles
• Alle i styret skal bidra og alle skal levere innen frist.
Nytt fra FylkesSekretæren:
Høstmøte med Staten Vegvesen / MC-Forum Rogaland
Tirsdag 20. oktober 13:00 –14:30
Lang pågående omstillingsprosess har gjort at ingen i STVV er klar til å ta ansvar
for MC-Forum.
Videre begrunnelser:
• At avtalen med NMCU var skrevet med den gamle Veidirektøren, og at den nok
ikke blir fornyet ved utløp i 2021.***
• At det er "Fylkes Vegvesenet" som i første omgang må ta saken, og de mener
videre at det er vårt ansvar å ta opp denne saken med dem.
• Statens Vegvesen (STVV) fortsatt har ansvar for E-39 , E-134 , RV-509, deler
av RV-44(4) og RV-13, samt alle broer og tuneller.
• Note: På STVV’s strekninger av RV-44 og RV-13, så er vei-nummer farget
grønt.
•

Vår intensjon i møtet, var å få re-etablert MC-Forum Rogaland, og det vi lyktes ikke med i
denne omgang.
*** Det er ingen signaler fra nåværende Vegdirektør om å fjerne Samarbeidsavtalen. Denne
løper til en av partene sier den opp. Samarbeidsavtalen heller ikke gjeldende kun for MC-forum,
men for alt arbeid vi som organisasjon i samarbeid med blant annet Svv utfører

