
 
 
 

Referat sentralstyremøte #8/ 22-23 
 
 
Sted:  Teams 
Tid:  Onsdag 25. januar 2023, kl. 19:30-21:00 
 
Til stede: Odd Terje Døvik, leder 

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

 
Forfall:  Tor-Atle Hansen 

Kari Storstrand  
 
 
14/2023: Godkjenning av innkalling og dagsorden 
   
  Vedtak: 
  Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
  
15/2023: Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte 14.01.2023 
 
  Vedtak: 

Protokoll fra sentralstyremøte 14.01.2023 ble godkjent. 
 

16/2023:  Årsberetning for 2022 

Vedtak: 
Forslaget til årsberetning ble gjennomgått og justert. Revidert versjon sendes sentralstyrets 
medlemmer for en siste gjennomgang. Signering skjer elektronisk når alle har godkjent. 

17/2023:  Medlemstall. Utvikling hittil i 2023 

Daglig leder redegjorde for utviklingen i medlemstall de første tre ukene i 2023. 
 
Pr. 25.01.2023: 
 
- 486 har fornyet sitt medlemskap hittil i år 
-  271 har utløpt hittil i år 
 
Daglig leder følger utviklingen fra dag til dag, og følger opp med fortløpende utsending av 
brev til medlemmer som ikke har fornyet sitt medlemskap ved utløpsdato. Ca. 400 brev er 
sendt ut pr. 25.01.2023. Dette inkluderer medlemskap med utløpsdato fra oktober til 
desember 2022. 
 
 

18/2023: Årsmøte 2023 



 
 
 

   
Årsmøtet avholdes på Scandic Airport Hotel Gardermoen 18.02.2023. 
 
Innkomne forslag: 
- Forslag til vedtektsendring til årsmøte sentralt i NMCU, Møre og Romsdal krets 
- Forslag til vedtektsendringer NMCU, Oslo og Akershus 
 
Odd Terje utarbeider forslag til kommentar basert på sentralstyrets diskusjoner. Disse 
sendes ut sammen med årsmøtepapirene etter at sentralstyret har godkjent dem. 
 
Olaf Olstad holder innlegg etter at det offisielle programmet på Årsmøtet er avsluttet. 
 

 
19/2023: Program for kretskonferansen 2023 
 
  Kretskonferansen avholdes på Scandic Airport Hotel Gardermoen 17. – 19.02.2023. 
   
  Forslag til program lørdag: 
   
  08:30 – 08:45  Åpning / Velkomst    (EK) 

08:45 – 09:30  Nytt fra NMCU / FEMA    (OTD) 
09:30 – 10:45 Temaanalyse av alvorlige ulykker på MC   (Ove Njå) 
11:00 – 11:30 Trafikksikkerhetsutviklingen for motorsykkel  (Lass Haslie) 
11:30 – 12:30 Lunsj 
13:00  Årsmøte 

 
  Forslag til program søndag: 
 

08:30 – 09:00 Sertifiseringsordning for instruktører på rustløsning?   
(Dane Kristoffersen) 

09:00 – 09:30 Hjemmesider / Min side / Medlemsregister etc.  (EK) 
09:30 – 11:30 Gruppevise samtaler 
11:30 – 12:30 Lunsj  
12:30 – 13:00  Oppsummering / Presentasjon 
13:00 – 14:30 Fylkessekretærsamling / Kretsstyresamling 

 
  
20/2023: MC-messen 
   

 MC-messen 2023 arrangeres på Nova Spektrum i Lillestrøm fredag 03.02.2023 til søndag 
05.03.2023. NMCU får en sentral rolle på messen, med paviljong og scene i nærheten av 
mingle-området. 
 
Vaktliste: 
 
Daglig leder setter opp forslag til vaktliste. Forsøker å fylle opp denne på 
kretskonferansen, med tillitsvalgte som likevel skal til messen. 
 
Scenen: 
 
NMCU har fått i oppgave å sørge for aktivitet på scenen under messen. 
 
Forslag til program: 



 
 
 

 
Fredag: 
- Åpning med Bård Eker om elektrifisering  
- Politisk debatt knyttet til elektrifisering 

 
Lørdag: 
- Jan Harry Svendsen om sin tur på Honda Monkey til Nordkapp 
- Petter Bogfjellmo fra NORD universitet om deres studie for 

Samferdselsdepartementet 
- Politisk debatt (Kl. 14:00) 

o Sikring av fylkesveinettet for motorsyklister 
o Nullvisjonens krav om at ingen skal straffes for egne feil 
(ikke bekreftet) 

- Tore Johannessen med kjøreteknisk og -taktisk kompetanse knyttet til studien fra 
NORD Universitet 

 
Arild Lind kontakter kandidat for oppgaven som ordstyrer til den politiske debatten. 
Styreleder samordner med MCF mht. deltagelse i debatten 
 
Tema for debatten må samkjøres med NOVA Spektrum og MCF for å unngå 
interessekonflikt. 
 
Daglig leder sørger for gave til foredragsholdere og politikere. Blomst til ordstyrer. 

 
 

 
 


