Protokoll styremøte nr. 6/2022
NMCU Møre og Romsdal
Dato: 07.09.2022

Sted: Pizza king Vestnes

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

Beskrivelse

24/22

Godkjenning av tidligere protokoller
Protokoll 4 og 5 er godkjent og distribuert til medlemmer og
Hovedkontoret.

25/22

Ansvarlig Frist

Alle

Økonomi
Vi har inne søknad hos Fylkeskommunen og sentralstyret
for et prosjekt som vi jobber med. Forventer svar på disse i
september.

OAK

Fått svar fra sentralstyret og de hadde ikke midler til prosjektet Førstehjelpskurs.
26/22

Jubileumsrally NMCU
Jubileumsrallyet er vel gjennomført. Hva tenker vi i forhold
til vår gjennomføring?
Kjekt og sosialt, og vi traff flere likesinnede.
Ble intervjuet av NRK Lokalradio på veien.

27/22

Medlemsmøte i kristiansund 1. November
Ny dato for medlemsmøte 8. November kl 18 i
Kristiansund
Forslag program:
Frank Sandvik
Videosnutter fra sikker på mc.
Digitalt foredrag fra NMCF.
Kenneth og Atle har ansvaret for å skaffe foredragsholder

AH/KH
OAK

Olea tar informasjon om arbeidet til NMCU

28/22

Kretsårsmøte:
Dato for Kretsårsmøte er lørdag 21 januar 2023 kl 17 på
Reknes Ungdomshus i Molde.
Vi sjekker ut muligheten for foredrag etter årsmøtet.
Frister for årsmøtet:
Innkalling med dagsorden kunngjøres på NMCUs hjemmeside senest fire uker før årsmøtet. Saker som ønskes
behandlet av kretsårsmøtet, må være kretsstyret i hende
senest to uker før kretsårsmøtet.

29/22

OAK

Årsmøte sentralt
I forkant av årsmøtet så har styret tatt en gjennomgang av
OAK
vedtektene og sendt en forespørsel til sentralstyrt om en
gjennomgang av vedtektene og komme med et forslag til
nye vedtekter i god tid før årsmøtet. I samme sending leverte
vi inn et forslag som vi har utarbeidet til endringer i vedtektene.
Leder følger opp dette.

30/22

Invitasjon til trafikktryggingskonferanse i
Molde – kommunalt trafikktryggingsarbeid frå A til Å 20-21 september i Molde.
Fylkeskommunen og Trygg Trafikk arrangerer den
første trafikktryggingskonferansen i Møre og Romsdal
– for å styrke trafikktryggingsarbeidet i kommunane.
Korleis kan kommunen din bli ein godkjent trafikksikker
kommune?
På programmet:
•
•
•
•

Sykkylven kommunen presenterer kommunen før og etter sertifiseringa ‘trafikksikker kommune.
Kva er resultatet av kommunalt trafikksikkerhetsarbeid?
TØI presenterer svaret i sin forskingsrapport.
Kva skjer ulykkene i kommunen?
Kva skal til for å bli trafikksikker kommune? Alt frå A til Å

•

Søk på tilskot gjennom fylkeskommunen

Vedtak: Leder deltar og får dekket konferanse og opphold med kr 1.500,31/22

Arrangementer i 2023
Vi ønsker å holde 4 medlemsmøter i fylket i 2023. To på våren og to på høsten/vinter: Vi jobber videre med program for alle
møtene.
Forslag: Ålesund, Sunndalsøra, Molde (Holy Riders), Ulsteinvik
Forhandlere: Vi tar kontakt med mc forhandlere i fylket og
avtaler å ha stand ved sesongåpning.
Kjøreskoler: Vi ønsker å fortsette å holde informasjonsmøte
hos kjøreskoler. Vi jobber videre med avtaler.

32/22

Videre samarbeid med NAF MC
Det er planlagt at leder deltar på et samarbeidsmøte med
NAF MC Møre og Romsdal for å planlegge rustløser, sikker OAK
på mc og førstehjelpskurs for 2023. Vi vil samarbeide om å
sende inn søknad for økonomisk støtte til disse arrangementene.

Til informasjon
•
•
•

Bjørn Magnussen er midlertidig adm dir på hovedkontoret før ny starter 1. oktober.
I juni og juli så fikk vi 3 nye medlemmer.
Ingen nye medlemmer i august ifølge hovedkontoret.

