
 
 
 

Referat sentralstyremøte #5/ 22-23 
 
 
Sted:  NMCUs kontor, Ullevål stadion  
Tid:  Lørdag 15. oktober 2022, kl. 0830-1400 
 
Til stede: Odd Terje Døvik, leder 

Siv Kristoffersen, nestleder 
Bjørn-Viggo Larsen 
Ole Jørgen Dønnestad 
Arild Lind 
 
Endre Kristiansen – Daglig leder 
Bjørn Magnussen  

 
Forfall:  Kjersti Løge 
  Tor-Atle Hansen 

Kari Storstrand  
 
 
 
56/2022: Godkjenning av innkalling og dagsorden 
   
  Vedtak: 
  Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
   
57/2022: Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte 05.09.22 
 
  Vedtak: 

Protokoll fra sentralstyremøte 05.09.22 ble godkjent. 
 

 
58/2022: Lukkede sider på nmcu.org for NMCUs medlemmer  
  
  Sentralstyret drøftet når og i hvilket omfang tilgang til hele eller deler av NMCUs 

hjemmeside skal kreve innlogging (og dermed medlemskap). Dette er en funksjonalitet 
som ligger innebygd i den nye hjemmesiden, og det har helt fra starten av arbeidet med ny 
hjemmeside/medlemsregister vært lagt til grunn at denne funksjonen skal tas i bruk. Etter 
at MC-bladet ble lagt er hjemmesiden en sentral del av NMCUs medlemstilbud, og da er 
det rimelig at deler av denne forbeholdes medlemmene.  

 
  Vedtak: 
  Sentralstyret legger følgende føringer for innholdet på hjemmesiden: 

1. Innhold som etter sitt vesen er eksklusivt (dvs, ikke finnes andre steder) legges bak 
innlogging. Alt annet innhold ligger åpent.   

2. Daglig leder foretar fortløpende vurdering av «lukket vs. åpen» når nye saker legges 
ut 

3. Alt innhold ligger åpent inntil «Min Side» fungerer 100%  
  



 
 
 

59/2022: Daglig leders rapport 
 
Økonomi: 

 
Resultatregnskap og balanse or 30.09.22 ble gjennomgått og kommentert. 
Regnskapet viser et betydelig inntektsbortfall både i forhold til budsjett, og i 
forhold til fjoråret. Dette har tidligere vært knyttet til endret periodisering, og 
overgang til mulighet for å tegne måneds-medlemskap. Nærmere undersøkelser 
foretatt nå i oktober viser imidlertid at det har vært et stort bortfall av 
innbetalinger fra eksisterende medlemmer i tidsrommet februar/mars. Dette er 
medlemmer som har fått betalingspåminnelse som dessverre inneholdt feil tekst, 
med lenke til det gamle registeret. Det er derfor grunn til å tro at mange har 
forsøkt å betale uten å få dette til. 
 
Sekretariatet vil følge dette opp overfor de ca. 2 000 medlemmene dette gjelder. 
 
Hvis vi lykkes å reaktivere halvparten av disse 2 000 medlemmene estimeres det 
et overskudd for 2022 på kr 144 000. 
 
Sekretariatet la også fram et første utkast til budsjett for 2023. Basert på det 
forventede medlemstallet ved inngangen til det nye året estimeres det et 
overskudd på ca 800 000 for 2023. Resultatforbedringen ift inneværende år 
skyldes først og fremst at vi nå begynner å få effekt av alle de små og store tiltak 
som er truffet de siste 2-3 årene (flytting av kontor, redusert bemanning, 
nedleggelse av MC-bladet, effektivisering av administrative prosesser, overgang 
til nytt medlemsregister etc) 

 
 

Medlemstall:  
 
 Pr 18.10.2022 har NMCU 4 855 aktive, betalende medlemmer.  
 

Situasjonen beskrevet i punktet ovenfor har medført en nedgang i betalende 
medlemmer på bortimot 2 000.  
 
Listen vaskes mot det nye medlemsregisteret før utsending, slik at medlemmer 
som har betalt i den nye løsningen tas ut. Det sendes ut brev med forklaring og 
betalingspåminnelse til 1 739 medlemmer 
 
Brevet vil inneholde betalingsinformasjon til bank og Vipps. 

 
Høringer: 

 
Endelig utkast til «Gjennomføringsplan for motorsykkel, moped og ATV 2022-
2025» sendes inn på mandag. 

 
Klubber med felles betaling og klubber med tilbakebetaling: 

 
Bjørn M. orienterte om utfordringen med klubber som har felles innbetaling for 
medlemmer, og klubber som får tilbakebetalt kontingent. Begge deler er manuelle 
og tidkrevende prosesser. Bjørn anbefaler at organisasjonen ser etter andre 
muligheter å belønne NMCU-klubbene på.  

 



 
 
 

Min Side-funksjonen på nmcu.org: 
 
DL orienterte om fremdriften i overgang fra gammelt til nytt medlemsregister og 
verktøy for utsending av informasjon til medlemmene. Prosjektet har fått ny giv 
og større fremdrift. Min Side-forventes å være klar i løpet av oktober; øvrige 
funksjoner kommer i tur og orden og bør være på plass i god tid før årsmøtet i 
februar. 

 
Vedtak: 

1. Sentralstyret ber DL om å holde styret løpende oppdatert på de aktiviteter som 
iverksettes for å fange opp de medlemmene som falt ut i februar/mars. Dette er en 
høyt prioritert og kritisk viktige oppgave de neste ukene. 

2. Sentralstyret tar utkastet til budsjett for 2023 til orientering, og ber DL utarbeide 
et endelig forslag til sentralstyremøtet 6.desember 

3. Sentralstyret ønsker å ta NMCU-klubbenes status og «belønning» opp til drøfting 
på kretskonferansen i februar, og avventer innspillet fra Bjørn inntil videre. 

4. DLs rapport tas for øvrig til orientering. 
 
 
60/2022: Æresmedlemskap – forslag til retningslinjer 
  

Sentralstyret drøftet saken på bakgrunn av innspill til og diskusjoner i tidligere møter, og 
fastsatte følgende 
 
Retningslinjer for æresmedlemskap: 
 
1. NMCUs sentralstyre kan utnevne enkeltpersoner til Æresmedlem i organisasjonen. 

Forslag om æresmedlemskap skal behandles i to påfølgende styremøter, og vedtak 
skal være enstemmig. 
 

2. Æresmedlemskap kan tildeles personer som over tid og i usedvanlig stor grad har 
bidradd til å fremme NMCUs og/eller motorsyklismens sak nasjonalt eller 
internasjonalt. 
 

3. Æresmedlemskap kan ikke tildeles personer hvis bidrag i det vesentlige har funnet 
sted mens de har vært ansatt i NMCU. 

 
4. Æresmedlemskap er livsvarig, og utnevnelsen finner sted på NMCUs sentrale årsmøte 

 
5. Kandidater til æresmedlemskap kan foreslås av NMCUs tillitsvalgte og 

livstidsmedlemmer.  
 

6. Sentralstyrets vedtak kan ikke påklages. Et kandidatur som ikke når fram kan tidligst 
fremmes på nytt to år etter sentralstyrets behandling 

 
Enstemmig vedtatt 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

61/2022:  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, ønskes en diskusjon 
om revidering av logo og grafisk profil. 
 
Skisser til ny logo, med elementer fra gammel logo og jubileumslogo ble presentert. 
Sekretariatet fikk konstruktive tilbakemeldinger på forslagene og jobber videre med de 
mest aktuelle til neste styremøte. 
 
Det er et ønske om å kunne presentere logo og nytt profildokument på årsmøtet i februar 
 
 

62/2022: Ny demokratimodell 
 
  Basert på innspill fra kretsstyret i Møre og Romsdal, samt diskusjoner i tidligere møter, 

har en arbeidsgruppe bestående av Kjersti Løge, Arild Lind og Odd Terje Døvik utarbeidet 
et forslag til nye vedtekter, hvor den såkalte «demokratimodellen» er den viktigste 
endringen. Vedtektsforslaget inneholder også en rekke språklige forbedringer og 
presiseringer. 

 
 Sentralstyret gjennomgikk og justerte det fremlagte forslaget, og fattet følgende 

 
Vedtak: 
1. Sentralstyret ber DL ta det bearbeidede forslaget med seg når han i okt/nov besøker 

kretsstyrene. Sentralstyret ønsker innspill og kommentarer på forslaget. 
2. Sentralstyret ønsker å fatte endelig vedtak i saken på møtet 6.desemeber, og har til 

hensikt å fremme saken fram for årsmøtet i februar 
 

 
63/2022: SoMe  
  
 Ole Jørgen Dønnestad informerte om arbeidet som gjøres mht. NMCUs nærvær i sosiale 

medier. Effekten av filmsnuttene som ble laget i sommer er ikke helt som ønsket. Det må 
vurderes hvilke kanaler som skal benyttes. E-post kan fungere like godt som 
informasjonskanal overfor våre medlemmer som Instagram    

 
 
64/2022: Eventuelt. 
 
  Planen for videre møter ble gjennomgått. 
 

Tirsdag 6. desember, 1900-2100. Styremøte på Teams 
Lørdag 14. januar 0830-1400. Styremøte på Ullevål 
Fredag 17. - søndag 19. februar. Kretskonferanse/ årsmøte på Gardermoen 

 
 


