Referat sentralstyremøte #3/ 22-23
Sted:
Tid:

Teams
Tirsdag 14. juni 2022, kl. 19:00-21:30

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: Jens Stumberg – TSK – til stede på sak 40/2022
Bård Vikestad – forlot møtet på sak 42/2022

38/2022:

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak:
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

39/2022:

Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte 28.04.22
Vedtak:
Protokoll fra sentralstyremøte 28.04.22 ble godkjent.

40/2022:

TSK – oppdatering
Jens Stumberg, leder av TSK, orienterte om TSK’s arbeid.
I juni 2021 deltok TSK på workshop i regi av VTI, Statens väg- och
transportforskningsinstitut (på initiativ fra OECDs Internasjonalt Transportforum), hvor
trafikksikkerhet for motoriserte tohjulinger i verdensperspektiv var tema. Rapporten for
workshop var klar mai 2022.
Revidering av Full Kontroll har vært en viktig jobb for TSK fra høsten 2021 frem til våren
2022.
Den største og kanskje viktigste jobben siste året er deltagelse i forbindelse med
utarbeiding av MC-kapitlet i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på ved 2022 – 2025
og nå sluttføringen av Gjennomføringsplan for MC og mopedtiltak 2022 – 2025.
NMCU ved TSK deltar i juni 2022 på Eyetracker-prosjektet i regi av Nord Universitet,
Sintef og Trygg Trafikk.
Vedtak:
Sentralstyret tok Jens Stumbergs gjennomgang til orientering og berømmet arbeidet og
betydningen TSK har for NMCU og trafikksikkerheten for motorsyklister.

41/2022:

SoMe
Ole Jørgen Dønnestad, som leder arbeidsgruppen for SoMe, orienterte om status og
fremdrift på prosjektet.
NMCUs jubileumsrally er den aktiviteten som nå har mest interesse blant motorsyklistene,
så i tiden fremover vil arbeidet med SoMe være konsentrert om dette. For å få skikkelig
dekning av rallyet er det ønskelig med profesjonell hjelp til å lage gode produksjoner. Det
ble lagt frem budsjett på ulike nivåer av produksjon. En profesjonell produksjon krever
god koordinering og innsats fra kretsene som gjennomfører respektive etapper. Det er
derfor ønskelig med et felles teams-møte med de ansvarlige for respektive etapper.
Vedtak:
Sentralstyret tar Ole Jørgen Dønnestads gjennomgang til orientering og ber ham legge til
rette for produksjon etter de rammer som ble satt i møtet.

42/2022:

Ansettelse av DL
Se egen protokoll

43/2022:

Daglig leders rapport
Faste punkter:
a) Medlemstall
o Det er noe usikkerhet rundt rapporten fra det nye medlemsregistret, men
totalbildet er at medlemstallet er synkende - det er flere medlemmer som ikke
fornyer sitt medlemskap enn vi får av nye.
b) Økonomi
o Driftsresultet er ca. 398’ bak budsjett hiå, men viser likevel overskudd på ca
600’.
o Inntekter er ca. 615’ bak budsjett hiå, hovedsakelig pga. mindre
kontingentinntekter.
o Utgifter ligger ca. 217’ bedre an hiå.
c) Status politiske saker, høringer
o Svv: Møte 1. juni om avregistrering uten innlevering av kjennemerker informasjon om hvordan dette skal gjennomføres.
o Svv: Møte om Gjennomføringsplanen 13/6 – ferdigstillingen utsettes til
august 2022.
o Tiltaksplanen: Vi er i rute med egne tiltak i Tiltaksplanen.
o MCF har tatt initiativ til en felles henvendelse til landets kommuner vedr.
tilrettelegging for MC-parkering.
o Arendalsuka: NMCU skal delta på en paneldebatt med bla. vegdirektøren om
0-visjonen samt en politisk debatt i regi av MCF.
d) Krets, MC-forum
o Rogaland MC-forum - møte 8. mars
o Mye aktivitet i kretsene, særlig i forbindelse med jubileumsrallyet.
e) Media- og kommunikasjon
o Lagt ut nettsaker fortløpende og delt på FB.
o Plan for nettsaker for hele sommeren.
o Informasjon om Rallyet legges i kalenderen og på egen fane på hjemmesiden.
Annet:
f) Forsikring på førerutvikling
o Det har vært en utfordring at prosessen med å få godkjent førerutviklingskurs
har vært omstendelig, og det har vært jobbet for en mer praktisk tilnærming.

Flere forsikringsselskap, bl.a. IF og Tryg, har nå generelle godkjenninger for
arrangører av førerutviklingskurs. I og med at de store forsikringsselskapene
har lagt opp til denne praksisen vil de mindre normalt følge etter.
g) Samarbeid på førerutvikling
o MC Akademiet har henvendt seg til NMCU for å se på muligheter for et
samarbeid. De er godkjent av Svv og de store forsikringsselskapene, har høyt
aktivitetsnivå og vil i tillegg til kurs på bane også tilby kurs på vei.
h) Søknad om momskompensasjon`
o Frist 1. september.
i) Ferieavvikling ved kontoret
o Kontoret vil være fysisk ubemannet i fellesferien, men DL vil være delvis
tilgjengelig for henvendelser og opprettholde nødvendig drift.
o

Vedtak:
Sentralstyret ber DL:
• Ta ut lister pr. krets på medlemmer som ikke har fornyet sitt medlemskap, og
sende til hver enkelt krets til informasjon og mulig oppfølging.
• Gjøre klar søknad for momskompensasjon.
Sentralstyret tar for øvrig daglig leders rapport til orientering.
44/2022:

Æresmedlemskap – forslag på kriterier
DL har sammen med styrerepresentantene Kari Storstrand og Ole Jørgen Dønnestad
utarbeidet forslag til kriterier. DL la frem forslag.
Sentralstyret tar opp saken igjen som en beslutningssak i styremøtet 5. september.

45/2022:

Logo og grafisk profil
Med bakgrunn i positive reaksjoner på jubileumslogoen som tar utgangspunkt i den gamle
NMCU-logoen, samt at NMCUs visuelle profil utad har sklidd noe ut, ønsker DL en
diskusjon om revidering av logo og grafisk profil.
Sentralstyret ser behovet for å friske opp NMCUs visuelle profil og tar opp saken igjen
som en beslutningssak i styremøtet 15. oktober.

46/2022:

Medical Card – ref. SMC
SMC sender ut Medical Card hvor man kan skrive viktige medisinske opplysninger samt
nærmeste pårørende etc. i tilfelle at man kommer ut for en ulykke. Denne kan legges i
hjelmen og hjelmen markeres med en sticker som forteller at det er Medical Card i
hjelmen. DL ønsker en diskusjon om også NMCU burde tilby dette, og om det er praktisk
mulig å få til.
Sentralstyret mener at ideen er god og mulig å gjennomføre. Tar opp saken igjen som en
beslutningssak i styremøtet 15. oktober.

47/2022:

NMCU-Jubileumsrally
DL la frem oppdatert liste med detaljer. Mye er på plass, men det mangler fortsatt en del
før listen er komplett. Materiell er bestilt og skal bli levert innen rallyet starter.

Oppdateringer på hjemmesiden og sosiale medier ivaretas av arbeidsgruppen på SoMe –
ref. sak 41-2022.
Sentralstyret DL kalle inn til et felles møte med de ansvarlige for respektive etapper
mandag 20. juni, for diskusjon og informasjonsutveksling.

48/2022

Eventuelt
1. Møre og Romsdal krets har forespurt om godkjenning til å iverksette et prosjekt
med E-læringskurs i førstehjelp for MC. Dette innebærer kostnader utover det
kretsens økonomi kan bære og siden dette er et kurs som kan rulles ut i hele landet
ønske kretsen en sentral godkjenning for å gå videre.
Sentralstyret ønsker en mer grundig gjennomgang og behandler saken på
styremøtet 5. september.
2. Sentralstyret ønsker en avklaring på om saken om bruk av tåkelys sammen med
kjørelys på dagtid er formelt vedtatt og ber DL sjekke dette.

Møteplan:

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

