
 
REFERAT STYREMØTE NR. 1/21 
 
Tidspunkt: Onsdag 10.februar kl.19.00-20.30 
Sted: VIA TEAMS. 
 
Møtt: 
Odd Terje, Berit, Marianne, Ole-Jørgen, Per,Hallvard og Vidar 
 
Saksliste: 
 
SAK 1/21: 
Godkjenning av styremøte nr.6/20. 
 
Enstemmig godkjent. 
 
SAK 2/21: 
Formell utsettelse av årsmøtet, samt at styret fortsetter til det nye er valgt. 
 
Et enstemmig styre vedtok å utsette årsmøtet til 10.mars grunnet covid-19 situasjonen, 
eventuelt til et senere tidspunkt hvis gjeldene smittevernregler skulle tilsi dette. 
Det nåværende styret fortsetter til årsmøtet med nytt valg er gjennomført. 
 
SAK 3/21. 
Skal vi kjøre årsmøtet virtuelt den 10? (kun overføring fra møtet, eventuelt ingen 
stemmegivning via digitale medier). 
 
Beslutning: Styret finner ikke dette aktuelt 
 
SAK 4/21: 
Hvor avholder vi årsmøtet? 
 
Det avholdes et (digitalt) styremøte den 4/3 kl.18.00 Påmeldingsfristen for årsmøtet går ut 
dagen før, slik at styret kan velge et møtested basert på antall forhåndspåmeldte og etyter 
gjeldende covid-19 regler. Forhåndspåmeldte blir deretter informert 
 
SAK 5/21: 
Hvilke planer i Handlingsplanen for -21 er det realistisk å gjennomføre i forhold til statlig 
skiftende Covid-19 regler i første halvår? 
 
Førerutviklingskurset på Skantraf: 
Det er sannsynlig at dette blir gjennomført, dog uten servering av noen slag. Odd Terje skal i 
møte med de ansvarlige for dette arr.17/3, og prøver å få en indikasjon på om opplegget er 
gjennomførbart i forhold til Covid-19 regler. 



 
Vi prøver oss på et arrangement i slutten av mai når Brokke-Suleskard-veien åpner. Det er 
tenkt et opplegg på den store rasteplassen, der vi planlegger å verve nye medlemmer som er 
ute å kjører denne helga, kanskje med en enkel form for servering om mulig. Hallvard følger 
opp i forhold til åpningsdato/brøyting av rasteplass. (utlimo mai?) 
 
Hallvard har fått en forespørsel fra den lokale BMW-klubben om vi ønsker å være med på å 
arrangere et rebus-løp. Hallvard følger opp i forhold til datoer. Selv om dette ligger litt «til 
siden» for hva kretsen skal jobbe med, så føler styret det er viktig at vi blir lagt merke til i 
miljøet. 
 
Når det gjelder den årlige vei-befaringen sammen med Svv, så følger Odd Terje opp dette. 
Befaringen bør kunne arrangeres på vanlig måte da det dreier seg om et utendørs arrangement. 
 
SAK 6/21: 
Bør vi vurdere et fellesarrangement, litt utenfor vår vanlige gjøremål, for å kompensere for 
manglende aktiviteter grunnet Covid-10 pandemien når denne etterhvert forsvinner? 
Jeg tenker f.eks. på et felles turmål der kretsen holder grillmat osv. 
Eller en «filmkveld» i høst på dertil egnet sted? Slik at medlemmene ikke føler at kretsen bare 
eksisterer på papiret. 
 
Marianne sjekker fremtidige arrangementer på den nye hastighetsbanen KNA-raceway som 
ligger i Haug i Dalane. Denne er planlagt ferdigstillett i løpet av 2021. Det tas også kontakt 
med kretsstyret i NMCU Rogaland krets om et mulig å samarbeide med arrangement i 2022 
 
SAK 7/21: 
Hva tenker styret om det nye digitale MC-Bladet? 
 
Styret er innforstått med at økonomien sentralt tilsier at papir-utgaven er for dyr å drifte, 
men tenker at dette også kan være negativt i forhold til hva medlemmer føler de får igjen for 
kontigenten.er det fks.mulig å kjøpe en side i MC-avisa for å informere hva det jobbes med 
sentralt? Odd Terje tar saken videre i NMCUs sentralstyre. 
 
SAK 8/21: 
Ande saker styret ønsker å ta opp? 
 
Styret er for å si det pent ikke imponert over app´en vår ! 
Denne må endres radikalt for å bli lettere å bruke, og mere informativ. 
og facebook kan benyttes til å fremme vår sak, men styret ser også problemene og 
begrensningen ved bruk av fb. 
 
 
Vidar Schibstad, 
NMCU Vest-Agder 
10/2-21. 
 
Neste styremøte:4/3 kl.18.00-19.00. 
Dette blir et digitalt møte-OT innkaller. 
 



Vidar Schibstad. Berit Brekke. Per I.Setane. Hallvard Auestad. Marianne Refsland.  
Ole-Jørgen Dønnestad Odd Terje Døvik  
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