Referat fra styremøte i NMCU/Telemark krets
Dato: 6. oktober 2021, kl. 19.00
Sted: Ulefoss mc-klubb sine lokaler
Tilstede: Solveig Sisjord, Jan Petter Lyng, Arne Melby, Inge Solgård, Tor Flom, Nils Aage
Tangvald og Tove S. Valvik.
Forfall: Oddbjørn Amundsen
Sak 01/21

Sak 02/21

Sak 03/21

Sak 04/21

Gjennomgang av årsmøtet.
Under årsmøtet ble oppgaven med å finne en ny valgkomite gitt til styret.
Det ble lagt fram forslag om å spørre følgende om å ta vervet: Inge Marius
Hardie, Maria Del Carmen, Svein A. Tovslid. Solveig tar kontakt med disse.
Valgkomiteen bør bestå av 2 stykker.
Evaluering av Straand treffet
I år var det Solveg og Tor som stilte på treffet og hadde stand. NMCU ble
godt mottatt og vi fikk en sentral plassering. Det var noe utfordrende å få tak
i tilstrekkelig materiell for utdeling, men vi fikk dette i siste liten fra
Vestfold krets. NAF mc hadde også informasjon på standen vår. Det ble
hektisk og det var godt å være minst 2 personer – muligens flere. Under
foredrag på fredag ble NMCU nevnt i flere foredrag, og egentlig burde
NMCU sentral stille med foredragsholder neste år å fortelle om hva det
jobbes med. Interessante foredrag og mye mc-folk.
Innspill fra kretsstyret til kretskonferansen
Jan Petter, Solveig, Nils Aage og Tove reiser på konferansen
 Finansiering av NMCU med tilskuddsmidler
 Vurder å gi ut MC-bladet på papir igjen, subsidiært at det gjøres
enklere å få tilgang til å lese den digitale utgaven.
 Forbedre NMCU appen slik at det bla. blir enklere og mer intuitivt å
logge seg på appen dersom en ikke husker passord.
Fylkessekretærens 5 minutter
Jan Petter minnet om at han etter hvert må erstattes.
TS-konferansen den 12-13. november stiller Jan Petter som fylkessekretær
og Nils Aage på vegne av Bamble kommune.
Kretsen bør være med på TS befaringer sammen med fylkeskommunen for
fylkesveger, men dette bør også gjøres med Statens vegvesen for riks- og
europaveger. Dette bør tas opp i MC-forum mht. å få til slike TS befaringer
med Statens vegvesen.
Mc- sikkerheten for den nye parsellen langs Seljordsvatnet rv36 er ikke
tilfredsstillende. Særlig sideterreng mot fjellskrent er lite mc-vennlig. Det ble

stil spørsmål om kretsen bør uttale seg til den nye parsellen Kaste Stoadalen på fv359 mellom Ulefoss og Lunde. Her kunne Svein A. Tovslid i
Vestfold og Telemark fylkeskommune være et kontaktledd.
Sak 05/21

Neste styremøte
Det ble bestemt å ha neste møte på Årnes kafeteria den 23. november kl.
18.00. Solveig bestiller bord for 8 personer.

Sak 06/21

Eventuelt
Jan Petter viste fram profileringsklær. Det ble bestem at vi skulle gå for
dunjakke og bestefarsskjorte med lange armer. Jan Petter og Tove bestiller
dette, og det er en fordel om dette er klart til kretskonferansen.
Møtet ble avsluttet kl. 20.45

15.10.2021
Tor Flom

