
 
Referat sentralstyremøte #2/ 22-23 
 
 
Sted:  Teams  
Tid:  Torsdag 28. april 2022, kl. 19:00-21:00 
 
Til stede: Odd Terje Døvik, leder 

Siv Kristoffersen, nestleder 
Kjersti Løge 
Bjørn-Viggo Larsen 
Ole Jørgen Dønnestad 
Kari Storstrand – vara 

 
Ikke møtt: Tor-Atle Hansen 
 

 
Dessuten møtte:Bård Vikestad 
 
 
27/2022: Godkjenning av innkalling og dagsorden 
   
  Vedtak: 
  Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
   
28/2022: Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte 26.03.22 
 
  Vedtak: 

Protokoll fra sentralstyremøte 26.03.22 godkjennes. 
 
 
29/2022: Forsikring på førerutviklingskurs - samarbeid 
  
 NMCU har fått henvendelse fra NAF MC om sammen å rette en henvendelse til 

Finansnæringens Hovedorganisasjon om en omforent løsning for alle forsikringsselskaper. 
I dag er det slik at forsikringsselskapene har noe ulik praksis og policy samt at det er en 
noe tungvint prosess for å godkjenne førerutviklingskurs. NMCUs samarbeidspartner Tryg 
krever at kursene sendes inn for godkjenning i forkant, IF krever etter sigende en 
godkjenning fra SVV før de behandler saken. Det kan være et problem at noen kurs som 
markedsføring som førerutvikling har mer karakter av «Track Days». 

 
  Vedtak: 

DL bes kontakte NAF MC for å finne hvilke utfordringer vi står overfor i praksis. 
 

 
30/2022: NMCU-jubileumsrally- opplegg og ansvar 
  
 Forslag på kjørerute med tidspunkter, hvordan man kan sikre at ruten blir fullført samt 

opplegg ble diskutert i møtet. 
 
  Vedtak: 

Sentralstyret ønsker å gjennomføre NMCU-jubileumsrally og involverer kretsene i 
gjennomføringen. Informasjon om turen legges ut når detaljene er klare. 

 
 
 



 
 
 
31/2022 TSK – oppdatering 
  
 Jmf. tidligere styrevedtak har det vært et ønske om at Sentralstyret med jevne mellomrom 

får oppdatering på TSKs arbeid.   
 

Vedtak: 
Leder av TSK, Jens Stumberg, inviteres til neste styremøte for en kort oppdatering. 

 
 
32/2022 Jubileumsturen – representant/ med-arrangør fra NMCU 
  
 Spørsmål om en representant fra NMCU skal delta på jubileumsturen, ble diskutert. En 

representant fra NMCU kunne ha rolle som med-arrangør og møte de reisende på 
flyplassen samt bidra med det praktiske for en god opplevelse, i tillegg til å sikre mer blest 
om turen og NMCU, med å legge ut saker på SoMe etc. 

 
Vedtak: 
NMCU kan i dagens situasjon ikke stille med en representant på denne turen. 

 
 
33/2022 Statsbudsjettet – høring – oppfølging fra NMCU 
  
 NMCU har fått henvendelse fra Jørgen Næsje, som tidligere var statssekretær i 

Finansdepartementet for FrP, vedr. konsulentbistand for innspill til statsbudsjett og høring. 
 

Vedtak: 
NMCU har ikke økonomi til å engasjere eksterne konsulenter. Sentralstyrets leder tar 
kontakt med Næsje og redegjør for situasjonen. 

 
 
34/2022: SoMe 
  
 Ole Jørgen Dønnestad som leder arbeidsgruppen for SoMe orienterte om status og 

fremdrift på prosjektet. 
 Det er en utfordring å få med flere aktuelle personer i arbeidet og det er nødvendig for å få 

opp trykket. 
 
  Vedtak: 

Ole Jørgen Dønnestads gjennomgang tas til orientering. 
 
 
 
35/2022: Daglig leders rapport 
 
  Faste punkter: 

a) Medlemstall 
o Det er noe usikkerhet rundt rapporten fra det nye medlemsregistret, men 

totalbildet er at vi fortsatt mister flere medlemmer enn vi får. 
b) Økonomi 

o Driftsresultet er ca. 291’ bak budsjett hittil i år 
o Inntekter er ca. 462’ bak budsjett hiå, hovedsakelig kontingentinntekter 

 Purring av kontingentinnbetaling har vært vanskelig, pga. 
overgangen til nytt datasystem. 

o Utgifter ligger ca. 170’ bedre an hiå. 



 
c) Status politiske saker, høringer 

o Svv: Gjennomføringsplan for MC og moped – ferdigstilles innen 
sommerferien 

o Tiltaksplanen: Materiell er utviklet og distribuert iht. planen. 
d) Krets, MC-forum 

o Ny FS i Nordland – Bjørn Sakariassen 
o Mye aktivitet – Se Oss m.m. 

e) Media- og kommunikasjon 
o Lagt ut nettsaker jevnlig og delt på FB 
o Satsingen på SoMe er som kjent igangsatt og vil bli viktig fremover 
o Annonsering i MC-avisa samt noe fremming av saker på FB  

Annet: 
f) Ny datarigg 

o Medlemsdata er nå kommet riktig og alle med epostadresse kan logge seg på 
o Jobber med å utvikle Min Side designmessig med all info enklere tilgjengelig 

g) Jubileum 
o Jubileumsbladet er sendt ut, kretsene har fått tilsendt en bunke – legges på 

nett uke 18 
 Faktura for annonser sendes i mai 

o Jubileumsmateriell er sendt til kretsene 
o Revidert Full Kontroll er trykket og en bunke er sendt til kretsene 

 
Vedtak: 
DLs rapport tas til orientering. 

 
 
36/2022: Æresmedlemskap  
  

Det ble diskutert hvordan man skal håndtere æresmedlemskap og hvilke kriterier som skal 
ligge til grunn.  
 
Vedtak: 
Styrermedlemmene Storstrand og Dønnestad bes i samarbeid med DL om å utarbeide et 
forslag til retningslinjer som kan legges fram til diskusjon på neste styremøte. 
DL bes kontakte personene bak det innkomne forslaget om prosessen videre 

 
   
37/2022 Eventuelt 
 

Det var ingen saker under eventuelt. 
 
 
 
 
 
 
Møteplan: 
 Tirsdag 14. juni, kl. 19:00-21:00. Teams 
 Mandag 5. september, kl. 19:00-21:00. Teams 

Lørdag 15. oktober, kl. 09:00-1500. Fysisk på Ullevål 
Tirsdag 6. desember, kl. 19:00-21:00. Teams 

 
 


