Protokoll styremøte nr. 3/2022
NMCU Møre og Romsdal
Dato: 16.03.2022

Sted: facebook kl 2100

Tilstede: Olea Kvalsvik (OK), Odd Svein Kristiansen (OS), Kenneth Haavin (KH), Atle Hoel (AH)
Merete Tomren Vestre (MTV), Kjersti Løge (KL)
Distribusjon: Medlemmer, Hovedkontoret, mine sider www.nmcu.org
Sak

Beskrivelse
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Protokoll

Protokoll nr 2/22
• Protokollen er godkjent.
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Ansvarlig Frist

Alle

Rustløser.
Vi er blitt forespurt fra NAF MC om vi kan være med å bidra litt økonomisk til leie av baner til Rustløser.
Vedtak: Vi søker om midler fra NMCU sentralt.

Olea

Vi kan søke om midler fra Fylkeskommunen til andre trafikksikkerhets tiltak. Frist til å søke er 1.juni
10/22

T-skjorter
Trykke opp t-skjorter med jubileumslogo på? Vi ønsker ikke
t-skjorter med plastikk trykk da det er ubehagelig å ha på
seg. Vi vurderer å ordne egne trykk og sjekker priser
Vedtak: Vi sjekker pris på silketrykk
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Reisegodtgjørelse

OS

Kan vi få dekket reise utgifter når vi er rundt for å informere
om NMCU?
Alle
Vedtak: Vi får dekket utgifter ved innsending av reiseregning

Utført
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Se oss aksjon 1. mai

Skal vi ha et arbeidsmøte for å planlegge og gjøre klart til
dagen?
Vedtak: Vi lager arrangement med de forskjellige rutene.
Atle og Kenneth
Kjersti og Merete
lager arrangement på face
Olea og Odd Svein
Legger ut en forespørsel på facebooksiden vår om forslag til Olea
ruter.
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Førstehjelpskurs

Vi ønsker å holde et kurs i førstehjelp i Ålesund. Vi har
sjekket pris på kursholder.
Vedtak: Vi søker NMCU sentralt om støtte på kr 3000,- til å Olea
holde kurs for NMCU og NAF MC sine medlemmer

Utført

Vi kan søke Fylkeskommunen til å holde kurs flere plasser i
fylket. Frist 1. juni

Til informasjon
•
•

Vi fikk 9 nye medlemmer i februar.
 Alle har fått tilsendt velkomst brev og pakke fra
styret.
Vi har vært på besøk på to kjøreskoler. Aktiv kjøreskole i Kristiansund og Bondhus Kjøreskole i Ørsta.

Olea

Utført

AH, KH,
Olea

Utført

