
Referat styremøte i NMCU Vest-Agder                                   

Tidspunkt/dato:  
tirsdag 25. oktober kl 19:00 
 
Sted: 
Kristiansand 
Inviterte: 
Styret+ Ny daglig leder Endre Kristiansen 
Og Olav T. fra Aust-Agder 
Vidar Schibsted – valgkomiteens leder 
 
FREMMØTTE: 
Berit, Ole Jørgen og Hallvard  
Endre Kristiansen og Olav T. 
 
Samtale med ny daglig leder som er på «rundtur» til kretsene. 
Endre gikk gjennom litt av det han har sett i den korte perioden han har vært daglig leder. Brev som sendes ut 
medlemmer som har fått feil lenke for medlemskap ble også gått gjennom. Idedugnad om hjemmesiden og 
samtale om medlemsverving og rekrutering. 

 

Saksliste: 

21/22 

godkjenning av referat 6. september og innkalling 

Godkjent. 

 

Fra møtet 6. september - Sikkerhetsdag i løpet av vinteren.  

 

Vedtak: Vi kontakter ny daglig leder med en dato så fort som mulig for å 

høre om han kan komme. 

Ja – han kan komme  

 

 

 

22/22 

Sesongavslutning – evaluering 

Flere unge (30 ish) deltakere som er positivt 

Motorsyklisten er veldig positiv innstilt til oss og gir gode rabatter. 

Fikk noen medlemmer, og flere gode kontaktpunkt 

Vi ønsker å fortsette med en sånn sesongavslutning 

 

 

 

 

23/22 

Være til stede på noen lokale arrangement 

• Hva har vi gjort? 

• Vinterforedrag 

• Førerutviklingskurs 

• Brokke-suleskard – avlyst 

• Motorsyklistenes dag på Torvet 

• Bikes, Cars og Coffè 

• NMCU rally – på Motorteknikk 

• Mykgjøring – 0visjonen og Holyriders 

• Sesongavslutning – Motorsyklisten Sødal 

 



 

24/22 

Planlegge årsmøte for året 2022 

• Dato 18/19 januar? 

• Åpning – hvem – Odd terje 

• Konstituering 

o Registrering 

o Valg av møteleder 

o Godkjenning av innkalling og dagsorden 

o Valg av referent og personer til å underskrive protokollen 

o tellekorps 

• Årsberetning 2022 - Hallvard  

• Regnskap – Berit  

• Innmeldte saker 

• Budsjett 

• Aktivitetsplan 2023 

• Valg 

 

25/22 

Dato neste møte 

Tirsdag 29. november kl 19 Tollbodgt 22. 

 

26/22  

Eventuelt 

 

referat 

Hallvard Auestad (sign.) 

Leder NMCU Vest-Agder 


