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1. Tilstede fra NMCU Rogaland Kretsstyre:
Egil Pedersen, Leder ................................................
Solfrid Takle, Kasserer .............................................
Aud C. Ullestad, Sekretær .......................................

Midtfylket
Sørfylket
Midtfylket

Digital deltagelse (Teams)
Jan Line, Nestleder .................................................
Tom Knudsen, Styremedlem ...................................

Midtfylket
Nordfylket

Ikke deltatt
Jan Ove Langheim, Styremedlem ............................
Arild Lien, Styremedlem ..........................................

Midtfylket
Midtfylket

1.1 Åpning
Egil Pedersen, Leder; Ønsker de fremmøtte velkommen til Årsmøte 2021 på Teams.
1.2 Konstituering
• Påmeldte: 13 stk. i tillegg til Styret
• Deltatt på Teams møte: 11 stk.
• Totalt oppmøtte stemmeberettigede: 11 stk,
• Agenda og innkalling: Godkjent av Årsmøtet.
• Møteleder: Egil Pedersen
• Valg av referenter: Aud C. Ullestad og Tom Knudsen.

2. Styrets beretning pr 01.01.2021
Korona situasjonen i 2020 har gjort at vi kun hadde 3 styremøter.
NMCU’s årlige Kretskonferanse & Sentrale Årsmøte i februar, var Rogaland representert v/ Tom
Knudsen & Egil Pedersen.
Hovedfokus for Kretskonferansen er å dele erfaringer, diverse kursing og for å gjøre kretsene bedre i
stand til å synligjøre NMCU & NMCU’s arbeid.
NMCUs sentrale årsmøte var lagt opp til samme helg, som medførte at da delegatene fra alle fylker
deltok på årsmøtet uten ekstra reiseomkostninger
Ellers :
*Det jobbes bl.a. med forenklet avregistrering / vinter av skiltning via telefon. Det tar tid, da det må
lovendringer til.
Siste anngående dette over fra Statens Vegvesen (Svv)
Utredningen er godt i gang, men siden det berører flere departement og private og offentlige
aktører, må flere avklaringer på plass før vi får sendt ut forslag til lov- og forskriftsendringer på
høring.
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Dette krever også en del systemendringer, som også er en del av utredningen.
Det forventes at en ordning først er på plass i 2022/2023, forutsatt at det en slik ordning støttes.
Det har vært en også vært forsinkelse i prosessen på grunn av omorganisering av Statens vegvesen
og andre utviklingsoppgaver, som Autosys-prosjektet, det nye moderne og framtidsrettede digitale
motorvognregisteret.
*Oppheving av fartsgrense på lukket bane, utenfor konkurranse, er noe NMCU har kjempet for i flere
år.
2020 : Forslaget om å åpne for fri fart på bane sendt ut på høring.
2021 : Det er et endringsforslag på gang som forhåpentligvis gjør det enklere å kunne åpne for
fjerning av fartsgrensene.
Lokalt:
*Vi rakk å organisere ett førstehjelpskurs før det ble «Lock Down».
Førstehjelpskurset ble avholdt 30. januar 2020, og organisert av NMCU Rogaland Krets.
Førstehjelpskurset var i regi av NMCU og gjennomført av"Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland
(SASIRO)".
Det 3 timer lange kurset var tilrettelagt for motorsyklister med fokus på livreddende første-hjelp og
sikring av og opptreden på skadestedet.
Vi (NMCU-R) ønsker å gjenta suksessen og vil publisere her når vi har nye datoer klare for 2021.
Antallet med kurs avhenger av responsen blant medlemmene og andre motorsyklister.
Vi skulle vært tilstede med Banner og diverse info på:
Åpning av "Oltegrava" / Oltedal sesongstart,
SE OSS aksjon i Egersund, sør-region.
SE OSS aksjon på påske utfarten i Ålgård, midt-region.
SE OSS aksjon i Haugesund, nord-region.*
Vårmønstringa i Sokndal,
Vårsleppet i sørfylket.
Vårsleppet i nordfylket.
Motorsykkelens dag. Custom Garagen.
FullTreffet på Sandnes
Sesongavslutning "Oltegrava" / Oltedal
Dessverre, så måtte det meste kanselleres pga. korona og enkelte uheldige omstendigheter.
NB: Haugesund hadde en kjøretur med SE OSS flagg i nord regionen. En sykkel.

----------------------------------------------------------------------------------
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2.2 REGNSKAP for 2020

1000
8040
3400
3100
6861
6800
6860
7104
6883
7320
7321
6864
6940
6890

Regnskap for 2020
Overskudd fra tidligere år
Renter
Driftsinnskudd 2020
Salgsinntekter
Se oss aksjonene
Kontor rekvisita, adm
Kurs/seminar/møte lokalt
Transport
Årsmøte
Stand/telt/profilering
Banner
Stand / verving
Porto frakt, bankgebyr
Diverse/Gaver
På konto per 31.12.20
Sum

Regnskap 2020 Godkjent av Årsmøtet: JA

2. Innmeldte saker til årsmøtet 2021:

Ingen innmeldte saker.
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Inntekt
Utgifter
22.211,84
4,00
10.000,00
2.800,00

Resultat

2.930,00
523,44
14.447,00
1.000,00
200,00
1.595.00
14.320,40
35.015,84 20.695,44
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1. Aktivitets plan / plan for NMCU Rogaland Krets virksomhet i 2021
Være synlig tilstede på alle MC-relaterte arrangementet i fylket:
(Treff, vårmønstringer, MC-messer og lignende.)
Dato :
Anledning :
Aktivitet :
Stands hos Arena MC og Rovik
20. februar
Ifbm. med den "digitale MC-Uka"
MC
Feb./ mars:
Førstehjelpskurs
(Begge aktivitetene over henger på myndighetenes restriksjoner der og da.)
31. mars:
Mars/April
31. mars
17./ 24. april
01. mai
08. mai
18-20. juni

Se Oss Aksjoner
Se oss Aksjoner
Sesong-Åpningen
Vårmønstringa
Vårsleppet
Motorsykkelens dag 2021, CG
FullTreffet

03.november

Sesong avslutning

Stand i veikanten
Stand/Samling ved MC huset
Stand ?
Stand
Stand
Stand
Stand

Hvor :

Vagle

Ålgård
Haugesund
Oltedal
Sokndal
Klepp
Stavanger
Sandnes

Oltedal

Øvrige aktiviteter :
* Verve nye Medlemmer.
* Oppfordre eksisterende medlemmer til å hjelpe til med verving.
* Besøke de lokale MC-klubbene, kjøre NMCU-kampanjer på Facebook
(Vil DERES Klubb ha besøk : Gi beskjed, så kommer vi !! )
* Prøve å få organisert en Ledersamling for Lederne av NMCU klubbene i Rogaland og dele ut diverse
info, samt å lytte på "grasrota".
* Besøke trafikkskoler for å promotere NMCU’s arbeid..
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3. Budsjettforslag 2021 :
Post
Saldo pr 01.01.21
Renter
Driftstilskudd
Utgifter Se oss aksjon
Utgifter kontor rekvisita
Utgifter kretsstyremøter
Utgifter møter sentralt
Utgifter transport
Utgifter årsmøte lokalt
Utgifter diverse stands
Utgifter bannere til stands
Utgifter ifb. med verving etc.
Utgifter porto/frakt/bankgebyr
Utgifter diverse uforutsette
BenkeForslag vedtatt på Årsmøtet **
Summering

Budsjett 2020 godkjent av Årsmøtet : JA
** Benkeforslaget utdypes under Pkt 5. Generelt
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Budsjettert INN
14.320,40
0,00
10.000,00

24.320,40

Budsjettert UT

1.800,00
400,00
1.000,00
500,00
1.000,00
500,00
0,00
1.000,00
500,00
200,00
1.000,00
14.000,00
21.900,00
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3. Valg av Kretsstyret for 2021
På valg i år :
Nestleder 2 år
Styremedlem / ungdomskontakt 1 år
Styremedlem / ungdomskontakt 2 år
Styremedlem 2 år
Nytt styremedlem 1 år
Kandidater til Nestleder 2 år : Jan Line og Tom Knudsen
Øvrige kandidater til Styret :
Runar Arnevik Aadnøy 2 år
Ola Kristian Birkeland 2 år
Daniel Høgemark 1 år
(Tom Knudsen / Jan Line) 1 år
ValgKommiteen anbefaler opprettelse av nytt Styremedlem.
Roller i styret
Leder 2 år

Navn

Valg

Region

Gjenvalg

Kommentar

Egil Pedersen

Ikke på valg

MidtRogaland.

-

Valgt for 2 år i
2020

Nestleder 1 år

Jan Line

Velges for 2 år

Midt-Rogaland

Kasserer 2 år:

Solfrid Takle,

Ikke på valg

Sør-Rogaland

Jan Line villig
til å stille til
gjenvalg.
-

Motkandidat: Tom
Knudsen, NordRogaland
Valgt for 2 år i
2020

Sekretær 2 år

Aud Charlotte
Ullestad

Ikke på valg

Midt-Rogaland

-

Valgt for 2 år i
2020

Styremedlem/
ungdomskontakt 2
år
Styremedlem 2 år

Arild Lien

Velges for 2 år

Midt-Rogaland

Ingen kontakt
på 1 ½ år

Kandidat: Runar
Arnevik Aadnøy

Jan Ove Langheim

Velges for 2 år

Midt-Rogaland

Nei

Velges for 1 år

Midt-/Nord
Rogaland

Et ekstra
styremedlem

Kandidat: Ola
Kristian Birkeland,
Sør-Rogaland
Jan Line/Tom
Knudsen

Velges for 1 år

Midt-Rogaland

Styremedlem 1 år
Nytt styremedlem
/ ungdomskontakt
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Daniel Høgemark
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Styret for 2021 > 22, NMCU Rogaland krets:
Egil Pedersen,
Leder
Tom Knudsen,
Nestleder
Solfrid Takle,
Kasserer
Aud C. Ullestad,
Sekretær
Jan Line,
Styremedlem
Runar Arnevik Aadnøy
Styremedlem
Ola Kristian Birkeland
Styremedlem
Daniel Høgemark
Styremedlem

Valgt for 2 år i 2020
Valgt for 2 år i 2021
Valgt for 2 år i 2020
Valgt for 2 år i 2020
Valgt for 1 år i 2021
Valgt for 2 år i 2021
Valgt for 2 år i 2021
Valgt for 1 år i 2021

Screenshot av resultatet av online avstemmingen :

NB: StyreMedlemmet som lagde online spørreskjemaet , kunne ikke stemme på egen arrangert
avstemning og fikk derfor ikke stemt.
Derfor bare 10 av 11 mulige stemmer.
Styret fikk mandat til å velge et medlem til valgkomiteen, og Sonny Torkildsen som deltok på
årsmøtet, sa seg i etterkant villig.
Valgkomitéen for 2022 blir derfor : Ingunn Gjeitanger og Sonny Torkildsen.
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4. Info fra Fylkesekretæren / MC-Forum :
Hensikten med MC-Forum, er å arbeide for å trygge Rogalandske veier for motorsyklistene.
Hva vi har jobbet med i McForum siste året:
Desverre ; Så og si intet .
*Vi klarte få til et møte med ei gruppe fra STVV 20.Oktober og trodde da at vi omsider var i gang med
å gjenoppstarte McForum Rogaland.
*De som vi møtte var i hovedsak fra en avdeling vi har lite å hente i fra.
Intrykket var at de var pålagt fra Sentralt hold om å avholde møte med oss lokalt , og at de skrapte
sammen ei gruppe med STVV ansatte for å gjennomføre dette møtet på et vis.
Det lille som kom ut av møtet var i hovedsak ;
* STVV og Fylket har fullført sin splitting av ansvaret for veiene i Rogaland .
* Det nye "FylkesVegvesenet" er foreløbig ikke interessert i å delta i McForum.
* Statens Vegvesen lokalt utsetter gjenoppstarten av Mc Forum med å skylde på
omstillingsprossessen som slukte nesten hele 2019 & 2020 og som fortsatt (pr 20.Oktober 2020) ikke
helt har landet .
De mente at dette ville vare til langt ut i 2021 og mener videre at STVV Sentralt ikke ville fornye
Samarbeidsavtalen med NMCU Sentralt utover 2021 *
* Vi har i ettertid fått bekreftet av NMCU Sentralt at STVV Sentralt har sagt de vil fornye avtalen.
Utenom McForum , så klarte Fylkessekretæren via litt lobbyvirksomhet å bli invitert på et møte i
Fylkestrafikksikkerhetsutvalget i den hensikt å prøve å få en fast plass rundt bordet .
Det lyktes desverre ikke , da de mente at hvis alle trafikkgrupper skulle få plass rundt Bordet på alle
møter , så ville de bli lite effektive.
MEN , vi oppnådde iallefall noe :
Fylkestrafikksikkerhetsutvalget vet nå hvem de skal kalle inn som ekspert i Mc-saker.
Fylkestrafikksikkerhetsutvalget vurder også å kalle inn representanter fra alle trafikkgruppene en
eller 2 ganger i året for input og dialog med veibrukerne.

2020 Mc og ulykker :
* Det er pr DD ca 175.000 registerte tunge motorsykler i Norge
* 20 personer omkom i MC-ulykker i 2020
* 2 av disse i Rogaland
* Utforkjøring øker mest. 11 av dødsulykker var utforkjøring
* Flertallet av de drepte er mellom 45 og 59 år
* Antallet drepte i trafikken totalt er 95.
* Antallet drepte på mc er (om man kan si det ) ikke høyt ifht antallet mc.
Sammenligner man med f.eks 1985 , så var der ca 35.000 Tunge Mc på veien...og 40 drepte !
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* Når antall drepte i bil og trafikken for øvrig stuper, så øker motorsykelistene dessverre prosentvis
mye på statistikken . Med kun 95 drepte totalt i trafikken , så utgjør drepte på mc 21% ....
Politikerne og en del andre ser kun på prosent-andelene, og lurer på når vi skal følge etter.
Påminnelse om å varsle om trafikkfeller:
Beste og raskeste måten å varsle på er å ringe 175.
Ikke anta at noen andre har gjort det før deg, ring omgående.
Egil Pedersen , Fylkessekretær.

5. Generelt :
*Benkeforslag 1 fra NN:
NMCU-R bør gå inn å støtte Oppfriskningskurs i regi av Senior Mc og NAF Mc .
*Det ble uttrykt misnøye med at veiavgift er ikke lenger halv.
Leder redegjorde for beregningsmodellen til Staten ; Vi får halv avgift av høyeste bil-avgift.
Høyeste avgift har gamle dieselbiler uten katalysor. Det er desverre Statens måte å snik-øke
avgiftene på og det er ikke så mye vi får gjort med slikt.
*Benkeforslag 2 fra NN:
NMCU-R bør ikke sitte på pengene . Foreslo derfor en åpen post på 14.000 som burde brukes
på trafikkrettede tiltak / opplæring og lignende for nye motorsyklister.
Da ingen stemte imot dette , så ble dette lagt til i budsjettet for utgifter.
*Benkeforslag 3 fra NN:
Det ble fremmet forslag om at NMCU-R skulle fronte og forsøke å etablere en Fadderordning
som i hovedsak går ut på å tilby motorsyklister under opplæring sånn ca gratis kjøretrening.
En bør da først forsøke å samle sammen en solid gruppe med erfarne , villige sjåfører og
deretter spre det glade budskap til kommende motorsyklister via sosiale media.
En koordinator for dette trenger ikke være fra NMCU-R styret , men en eller 2 frivillige
oppnevnt av Styret og i samarbeid med Styret ( så lenge NMCU skal stå bak).
*Tom Knudsen meldte seg frivillig som koordinator for Nord-fylket.
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