
Referat kretsstyremøte 18.05.2022 kl 19.00

Tilstede: Ole Kristian Ringstad, Kari Storstrand, Bjørn Sakariassen og Karin Ljunggren

Saksliste:
1. Evaluering TS-dag 10. mai
2. Fylkessekretær
3. NMCU stafett. Skal vi være med?
4. Profilering/medlemsverving
5. Motorsykkelens dag 21. mai arrangeres av Ørnes Mc-klubb
6. Rustløserkurs 8 og 9 juni - påmelding og profilering
7. Profilering på banekjøringsdager til WIMA 11 og 12. juli
8. Pokerrun - Bjørn og MC-garasjen - dato?
9. Eventuelt

Referat:
1. Evaluering TS-dag 10. mai - Kjempetrivelig, gøy at det kom mye folk. Fikk positive

tilbakemeldinger på Velblåst. Storbilen kom og blindsoner var flott å bli påmint om. Vi
i NMCU bør bli flinkere til å organisere oss, snakke sammen å fordele oppgaver. Vi
bør alle være på plass til rigging minst 30 minutter tidligere. Lag plakat til kortesje
med kjørerute. Flink med mange innlegg på sosiale medier i forkant av
arrangementet. Media stilte ikke oppe. Kunne vært en gladsak.

2. Fylkessekretær - har Bjørn noe å ta opp?
Arbeidsoppgaver fordeles som er utfordrende på dagtid. Hele styret bidrar.
Forsøker å avtale med NFK å ha møtene på slutten av dagen.

3. NMCU stafett. Skal vi være med? Ja, vi kan delvis være med.
Lørdag 9. juli - Ansvarlig Ole Kristian Ringstad. Sortland-Moskenes 239 km.
Ferje Moskenes-Bodø. Kari Storstrand plukker opp på ferjekaia og kjører til
Saltstraumen. Overnatting på Saltstraumen camping eller Saltstraumen
hotell.
Søndag 10. juli - Ansvarlig Kari Storstrand. Saltstraumen-Mosjøen 309 km
(via Fauske). Overnatting på Mosjøen camping eller Fru Haugans hotell. Via
Misvær 301 km.
Mandag 11. juli - Ansvarlig ??. Mosjøen - Brønnøysund 158 km. Overnatting
Mosheim camping eller hotell i Brønnøysund. Etappen kan kjøres på
ettermiddagen, overnatting bør bestilles.
Tirsdag 12. juli - Ansvarlig ??. Brønnøysund - Trondheim 373 km.
Totalt antall kilometer i Nordland krets - 1110
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4. Profilering/medlemsverving - bruke facebooksiden, lag et lite innlegg hver 14. dag.
Skal vi drømme litt, hvor går din lang tur i år.
Har du forslag til saker vi kan ta opp i ditt nærmiljø?
Innlegg fra MC-forum
Hva jobber vi med nå.
Befaring av veistrekninger. - skriv noen ord.
Bjørn er gjort til redaktør på facebooksiden.
Alle 4 hjelper til.

5. Motorsykkelens dag 21. mai arrangeres av Ørnes Mc-klubb
Kari, Ole Kristian og Bjørn kjører sørover og deltar samt profilerer.
Gunnar henter profileringsartikler fredag 20. mai.

6. Rustløserkurs 8 og 9 juni - påmelding og profilering
Karin kontakter NFK og sender informasjon til VGS.
Bjørn og Ole Kristian skriver ut og tar med til Ørnes.
Kari henger opp på kjøreskoler

7. Profilering på banekjøringsdager til WIMA 11 og 12. juli
Bjørn tar med telt og profileringsartikler

8. Pokerrun - MC-garasjen og Bjørn - dato?
NMCU skal ha stand på Benzen i Misvær.
Forslag på 20. august.

EVENTUELT:

9. NFTU har møte 2. juni - Ole Kristian deltar for NMCU Nordland

Møtet avsluttet 21.30

Referent Karin Ljunggren
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