
 
 
 
 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NMCU VEST-AGDER 
 
 

Dato: Torsdag  09.12-2021 

Tidspunkt: Kl.17:30-19:30 

Sted:  Rådhuskvartalet Kristiansand 

Kretsårsmøter | Norsk Motorcykkel Union (nmcu.org) 
 
 

DAGSORDEN: 

1: Åpning 

2: Konstituering 

A: Registrering av fremmøtte 

B: Valg av møteleder 

C: Godkjenning av innkalling og dagsorden 

D: Valg av 2 referenter (til protokollen) 

E: Valg av tellekorps. 

3: Styrets årsberetning for 2020. 

4: Revidert regnskap for 2020. 

5: Aktivitetsplan for 2021. 

6: Budsjett for 2021. 

7: Innmeldte saker. 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes til styret via e-post 
ingvid1954@gmail.com senest 2 uker før møtet. 

8:Valg. 
 

 
Vidar Schibstad 

Leder NMCU Vest-Agder. 

https://nmcu.org/kretsarsmoter/
mailto:ingvid1954@gmail.com


 
 

 
 
 
 
 
 
 

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2020 

 
Styret har i perioden bestått av: 

Leder: Vidar Schibstad 
Kasserer: Berit Brekke 
Styremedl. Per Inge Setane 
Styremedl. Hallvard Auestad 
Styremedl. Marianne Refsland 
Styremedl. Ole Jørgen Dønnestad 

Fylkessekr. Odd Terje Døvik 
 
 
 

Styrets møtevirksomhet/representasjon: 

Nytt styre ble konstituert 22/1-20 

Det har i perioden vært avholdt 6 styremøter, hvor det til sammen har vært behandlet 37 
saker. Ett av møtene var for øvrig sammen med NMCU Aust-Agder, der vi diskuterte 
mulighetene for en felles TS-dag, men denne ble utsatt på ubestemt tid grunnet Covid-19. 
Samarbeidet ellers i styret har fungert meget bra. 

 

Kretskonferansen: 

Denne gikk av stabelen på Gardermoen lørdags formiddag den 15/2 og søndag 16/2-20 
I år ble Kretskonferansen og Årsmøtet avholdt i løpet av samme helg. Fra NMCU Vest-Agder 
møtte Marianne Refsland, Berit Brekke ,Ole Jørgen Dønnestad, Vidar Schibstad, samt 
Fylkessekretær Odd Terje Døvik (som også er leder for NMCU). Programmet på konferansen 
omfattet bl.a. litt om arbeidet fra TSK (NMCUs Teknisk komite) v/Jens Stumberg, 
bransjestatus fra Olaf Olstad (NMCF) og informasjon om arbeidet Vegdirektoratet har gjort 
med å analysere utforkjøringsulykker på mc. Det ble også gitt informasjon vedrørende 
Straand-treffet og hva Sentralstyret jobber med nå og videre fremover. 



Årsmøtet: 

Dette gikk av stabelen på Gardermoen lørdag den 15/2-20, etter at del 1 av 
kretskonferansen var ferdig. Møtet innbefattet gjennomgang av sakslisten i henhold til 
vedtekter, valg, samt beretningen for driftsåret -19. Denne gangen var det mange oppmøtte, 
ca.75 medlemmer deltok aktivt her-bra! 

 
 

Kretslederkonferansen: 

Denne ble avholdt 24 - 25.oktober 2020. Fra vår krets møtte Vidar Schibstad og 
fylkessekretær Odd Terje Døvik (som også representerte Sentralstyret.) Programmet 
inneholdt også denne gangen innslag fra Vegvesenet og NMCF. I tillegg deltok Trygg Trafikk, 
UP og NAF. 

 

Fylkessekretær: 

Odd Terje Døvik har fortsatt i vervet som Fylkessekretær, og som vanlig gjort en solid 
innsats. Her inngår bl.a. arbeidet med MC-Forum, som er samarbeidsorgan mellom NMCU, 
Fylkeskommunen og SVV, et samarbeide som for øvrig fungerer meget bra. I år har arbeidet 
selvsagt vært preget av Covid-19 pandemien, og av at Aust- og Vest-Agder Fylkeskommune 
er blitt slått sammen til en enhet, samt at en del av de tidligere arbeidsoppgavene til SVV er 
overtatt av Agder Fylkeskommune. Naturlig nok fører en slik prosess til en del 
«innkjøringsproblemer». 

 
 

AKTIVITETER: 

Førerutviklingskurset: 

Dette ble dessverre avlyst p.g.a.Covid-19 pandemien. 
 

Filmkveld: 

Den 12.februar arrangerte vi en filmkveld i lokalene til returkraft. Ca. 60 fremmøtte fikk høre 
Jens Stumberg sitt foredrag om kjøreteknikk i sving basert på «Full Kontroll»-filmen, med 
spesiell fokus på utforkjøring i venstresvinger, og mulige årsaker til dette. Et lydhørt og 
engasjert publikum deltok i diskusjonen etter foredraget. Styret fikk positive 
tilbakemeldinger på at dette var nyttig og at liknende arrangementer er av interesse for 
medlemmene. 

 
 

MC-Veibefaring i samarbeide med SVV: 

Denne gikk av stabelen torsdag 27.august. Vanligvis pleier vi å gjennomføre denne i løpet av 
2 dager, med p.g.a Covid-19 ble denne justert ned til 1 dag. I år var det FV 460 fra Vigeland til 



Lindesnes fyr, og FV 4078 fra Spangereid til Rosfjord som ble evaluert. Vi sjekket veien med 
«mc-briller» i forhold til manglende underskinner, siktlinjer, grus i veibanen, skilting osv. 
Det vil i etterkant bli utarbeidet en grundig rapport fra SVV som igjen sendes til veiansvarlig 
(Fylkeskommunen) for videre tiltak/utbedringer. SVV betaler NMCU for arbeidet. 

 
 

Sesongavslutning: 

Denne ble i år avholdt hos Motorsyklisten as lørdag den 26. september. Bra vær og muligens 
et savn fra MC-aktiviteter grunnet Covid-19 gjorde at det «vanlige» antallet deltagere på 40- 
50 stk. steg til hele 110 ++ . Aktiviteten i butikken var upåklagelig. Vi hadde 2 medlemmer 
som gjorde en kjempejobb sammen med Motorsyklisten as for å holde grillen i aktivitet, 
samt å overholde Covid-19 reglene med bl.a. navnelister over de fremmøtte. 

 
 

Medlemsutvikling i Fylket: 

Vi har pr.15/12 348 betalende medlemmer, en nedgang på 17 stk. fra 15/1. Medlemsverving 
blir viktig i tiden som kommer når Covid-19 pandemien er over, det er «kjøttvekta» vår som 
rår i forhold til arbeidet sentralt i årene som kommer. Tenk om hvert eksisterende medlem 
kunne verve 1 nytt medlem i -21. Da hadde vi vært 20.000 i stedet for 10.000 medlemmer, 
og en helt annen økonomi! 

 
 

Til slutt: 

Det har vært et merkverdig og til dels vanskelig år for oss i styret å opprettholde 
aktivitetsnivået i -20 p.g.a. pandemien. 
Arrangementer har blitt avlyst eller utsatt. Planer lagt på is. Men det kan vi ikke gjøre noe 
med, vi må bare forholde oss til realitetene. Heldigvis har vi kunnet kjøre motorsykkel uten 
begrensninger, og så får vi bare håpe at den kommende vaksinen bringer verden tilbake til 
normalen i løpet av -21. 

 
 
 
 

Kristiansand 15/12-20 
 
 

Vidar Schibstad 
(Sign) 

Leder NMCU Vest-Agder. 









 
 
 

AKTIVITETSPLAN NMCU VEST-AGDER 2021 
 
 

Lørdag 1/5 og søndag 9/5: 

Førerutviklingskurs i Sørlandsparken (Scantraf/SVV). 
 
 

Medlemsverving/»PR»-dag ultimo mai: 

Vi lager en aktivitet rettet mot eksisterende/nye NMCU-medlemmer 
når Brokke-Suleskardveien åpner i mai. 

 
 

Veibefaring: 

I samarbeide med Fylkeskommunen/SVV. Sted og dato bestemmes 
senere, pleier å være i løpet av mai. 

 
 

Sesongavslutning: 

Valgt dato er 25/9-21. Sted bestemmes senere av det nye styret. 
 
 

Andre aktiviteter: 

I forhold til gjeldene Covid-19 bestemmelser og økonomien i kretsen, 
vil styret vurdere mulighetene for flere aktiviteter i løpet av året. 
Disse må eventuelt vurderes opp i mot budsjettet. Styret har lagt inn 
et beløp på kr.5000,- til å dekke disse dersom dette blir aktuelt. 



 
 
 
 

BUDSJETT NMCU VEST-AGDER 2021 

 
INNTEKTER: 

  

Tilskudd NMCU 10 000  
Tilskudd fra Norsk Tipping 6 000  

  Befaring med Statens Vegvesen (nto)  4 000    
SUM INNTEKTER 20 000  

UTGIFTER 
  

Møteutgifter inkl. kjøregodtgjørelse  8 000 
Utgifter Årsmøte  2 000 
Sesongåpning/Medlemsmøte  3 500 
Utgifter høstavslutning  3 500 
Kontorrekvisita  1 000 
Reklame/annonse/profilering  2 500 
diverse aktiviteter  5 000 
SUM UTGIFTER  25 500 

Resultat minus   5 500  
SUM 25 500 25 500 
 
 
Søgne 16.12.2020 

  

Berit Brekke (Sign) Vidar Schibstad (Sign) 
kasserer leder  



 
 
 

Valgkomitéens innstilling til årsmøtet 13.01.2021 
 

På årsmøtet i 2020 ble følgende personer valgt inn i styret: 
 

Styreleder: Vidar Schibstad, Kristiansand (gjenvelges for 1 år) 
Kasserer: Berit Brekke, Søgne (gjenvalg for 2 år) 
Styremedlemmer: Per Setane, Kristiansand (gjenvalg for 2 år) 

Marianne Refsland, Flekkefjord (ny, velges for 2 år) 
Hallvard Auestad, Kristiansand (ny, velges for 2 år) 
Ole Jørgen Dønnestad, Søgne (ikke på valg) 

 
Valgkomiteens medlemmer 

Hilde Lunde, Søgne MC-klubb 
Odd Terje Døvik, Søgne 

 

Følgende personer foreslås valgt til det nye fylkesstyret: 
 

Styreleder: Hallvard Auestad, Kristiansand (ny, for 1 år) 
Nestleder: Ole Jørgen Dønnestad, Søgne (gjenvalg, for 2 år) 
Kasserer: Berit Brekke, Søgne (ikke på velg) 
Styremedlemmer: Marianne Refsland, Flekkefjord (ikke på valg) 

Linda Løyning Sivertsen, Cowboys MC Lista (ny, for 2 år) 
 

Per Setane ble valgt for to år i 2020, men ønsker å tre ut av styret 

Følgende foreslås til valgkomiteen: 

Hilde Lunde, Søgne MC-klubb (gjenvalg, for 1 år) 
Vidar Schibstad, Kristiansand (ny, for 1 år) 

 
 

Kristiansand, 15.12.2020 
for valgkomiteen, 

 
Hilde Lunde (sign) 
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