
 
 
 

Referat sentralstyremøte #7/ 22-23 
 
 
Sted:  NMCUs kontor, Ullevål stadion  
Tid:  Lørdag 14. januar 2023, kl. 09:00-17:00 
 
Til stede: Odd Terje Døvik, leder 

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

 
Forfall: Tor-Atle Hansen 

Kari Storstrand  
Bjørn-Viggo Larsen 

 
 
1/2023:  Godkjenning av innkalling og dagsorden 
   
  Vedtak: 
  Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
  
2/2023: Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte 15.10.22 
 
  Vedtak: 

Protokoll fra sentralstyremøte 15.10.22 ble godkjent. 
 

3/2023:  Regnskap for 2022 

Regnskapet viser et negativt resultat på kr 274 286. Dette er kr 483 886 svakere enn 
budsjett, og skyldes i all hovedsak nedgang i kontingentinntekter på kr 621 723. 
 
Kostnadsbesparelser på til sammen kr 137 837 bidrar til et noe bedre resultat enn 
inntektsnedgangen skulle tilsi. 
 
Sentralstyret ser med stor bekymring på den fortsatte nedgangen i kontingentinntektene. 
Dette er en situasjon som krever stor oppmerksomhet fra hele organisasjonen. 
 
Vedtak: 
Sentralstyret anbefaler at regnskap for 2022 godkjennes, og at styret innvilges 
ansvarsfrihet i henhold til vedtektene. 

4/2023:  Budsjett for 2023 

Kontingentinntektene bygger på medlemstall pr. 31.12.2022. Forventet resultat er pluss 
150 000 som tilsvarer kontingent fra ca. 315 medlemmer. 
 
Vedtak:  
Sentralstyret vedtar forslag til budsjett for 2023 som legges frem for Årsmøtet 



 
 
 

 
5/2023: Logo og grafisk profil 
  
 Daglig leder har utarbeidet forslag basert på innspill fra forrige sentralstyremøte. 

Sentralstyret vurderer forslagene til å være for detaljrike og lite fremtidsrettet. Det er 
ønskelig med en mer tidsriktig logo, med mindre detaljer. 

  
 Sentralstyret foreslår å lansere en konkurranse blant organisasjonens medlemmer. 

Konkurransen kan lanseres i forbindelse med årsmøtet.  
Forslag til premie er gratis Livstidsmedlemskap og effekter med ny logo 
 
Vedtak: 
NMCU utlyser konkurranse blant organisasjonens medlemmer om ny logo. Konkurransen 
lanseres under årsmøtet i februar.  Daglig leder utarbeider de nødvendige detaljer 

 
 

6/2023: Daglig leders rapport 
 
Regnskap hittil i år: 
 
Året har nettopp startet, så ingen regnskapstall er klare så langt.  
En stor andel av medlemmene har forfall på sin kontingent de første tre månedene i året. 
Trenden de første to ukene tyder på at mange fornyer sitt medlemskap, men at det likevel 
må påregnes et betydelig frafall. Daglig leder sender påminnelse med post til alle 
medlemmer som har forfalt siste måned og ikke fornyet medlemskapet elektronisk. 
 
Likviditetsprognose for perioden til og med januar 2024 ble fremvist. Denne viser positiv 
likviditet i hele perioden. Prognosen er basert på at medlemstallet holdes på samme nivå 
som ved inngangen til 2023. Dersom medlemstallet reduseres betydelig, vil dette også gi 
seg utslag i svekket likviditet. 
Sentralstyret holdes løpende orientert om utviklingen i medlemstall og likviditetsprognose 
gjennom året. 
 
Medlemstall:  
 
Pr 11.01.2023 har NMCU  6 493 aktive, betalende medlemmer, fordelt på følgende 
kategorier: 

 
• Hovedmedlemmer, årlig:    4 167 
• Hovedmedlemmer, månedlig:       41 
• Hovedmedlemmer med husstand, årlig:    917 
• Hovedmedlemmer med husstand, månedlig:          3 
• Ungdomsmedlemmer:                                             9 
• Livstidsmedlemmer:                                            127 
• Husstandsmedlemmer:                                      1 229 

 
 

Nyhetsbrev: 
 
Nyhetsbrev og julehilsen ble sendt ut til 4 853 medlemmer. 3 388 har åpnet e-posten og 
388 klikk er registrert, hvorav de fleste går til nmcu.org. Ett medlem har avregistrert seg 
fra nyhetsbrev fra NMCU. 

 



 
 
 

 
Høringer: 

  
Statens Vegvesen 
- Forslag til endringer i N300 Trafikkskilt 
- Høring - forslag om å ta inn et underskilt som viser fartsgrenseskilt 80 km/t i miniatyr 
 
Samferdselsdepartementet 
- Høring - forslag til endring i forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikk-saker - 

oppjustering av bøtesatser 
 

MC-dugnaden: 
 
MC-dugnaden er et forum under Nasjonalt MC-forum. Forumet har som oppgave å se på 
konkrete trafikksikkerhetstiltak for motorsyklister. 
En undergruppe bestående av NMCU, NAF MC, Trafikkforum, Norges 
TrafikkSkoleForbund og NORD Universitet har fått i oppdrag å se på konkrete oppgaver 
som mc-førere kan benytte til egenutvikling alene eller i grupper. 
 
Det er samtidig aktuelt å se på oppgaver som kan inngå i et typisk førerutviklingskurs. 
 
Vedtak: 
Sentralstyret tar daglig leders rapport til orientering 
 
 

7/2023:  Årsmøtet 2023 
   

Årsmøtet avholdes på Scandic Airport Hotel Gardermoen 18.02.2023. 
 
Det er kommet inn et forslag til vedtektsendringer fra Møre og Romsdal krets. 
Sentralstyret drøftet forslaget. Styreleder vil lage et forslag til kommentar som etter 
sentralstyrets godkjenning kan følge årsmøtepapirene. 
 
Endelig dagsorden og opplegg for årsmøtet fastsettes etter at fristen for å melde inn saker 
er utløpet (fredag 20.januar). 
 
Styreleder kontakter Olaf Olstad mtp et innlegg etter at de formelle forhandlingene er 
avsluttet. 
 
Daglig leder sørger for gave til foredragsholdere. Blomst til ordstyrer 

 
 
8/2023:  Program for kretskonferansen 2023 
 
  Kretskonferansen avholdes på Scandic Airport Hotel Gardermoen 17.-19.02.2023. 
    
  Forslag til overordnet program for Kretskonferansen: 
   
  Fredag  19:00 – Felles middag 

Lørdag   08:30 – 11:30 Program 
    12:00 – Lunsj 
    13:00 – Årsmøte 

Søndag  08:30 – 11:30 Program 



 
 
 

 
    12:00 – Lunsj 
    13:00 – 15:00 Program  
 
  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 Ulykkesutviklingen 2022  (SVV) 

 
Daglig leder tar kontakt med Lars-Inge Haslie ved SVVfor å høre om han kan bidra med 
et innlegg på Kretskonferansen lørdag kl. 11:00 – 11:30. 

 
  Forslag til program søndag: 
 
  08:30 – 10:30 Gruppevis samtaler 

10:45 – 11:15  Oppsummering/presentasjon av gruppesamtalene 
11:15 – 11:45 Innspill om utdanning av instruktører til rustløsningskurs (Dane 

Kristoffersen) 
12:00 – 13:00 Lunsj  
13:00 – 13:30 Hjemmesiden/Min side/Medlemsregister etc. 
  Gjennomgang og «opplæring» (EK) 
13:30 – 14:30 Separate samlinger for Fylkessekretærer og Kretsstyrer 
 
Daglig leder sørger for gave til foredragsholdere. Blomst til ordstyrer 
 

  
9/2023:  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 
- Tore Johannessen med kjøreteknisk og -taktisk kompetanse knyttet til studien fra 

NORD Universitet 
 
Arild Lind kontakter kandidat for oppgaven som ordstyrer. 
Styreleder kontakter Bjørn Richard Johansen ang aktuelle politikere for debatten. 
 
 

  Stand:   
- Daglig leder bestiller stand og tilbehør fra Nova Spektrum. 
- Giveaways til medlemmer og besøkende. 
- Bekledning til mannskap på stand 

 
Rekruttering: 
- Det jobbes med en løsning der nye medlemmer kan melde seg inn med QR-kode og 

VIPPS. 
- Setter opp PC for innmelding uten VIPPS 
- Velkomstgave til nye medlemmer 
- Ungdom under 20 får gratis medlemskap i NMCU under messen 
-  

   
10/2023: Handlingsrom i sving 
  
 Daglig leder informerte om problematikken rundt plassering i sving, der myndighetene i 

Læreplanen for klasse A, A1 og A2 har beskrevet et bestemt spor som førerkortkandidater 
blir vurdert etter. NMCU viser en annen plassering i sine «Full kontroll» filmer. Denne 
forskjellen skaper en utfordring i forhold til trafikkskolene. Skolene gir uttrykk for at de 
ønsker å benytte Full kontroll og NMCU som en ressurs i opplæringen, men at dette er 
vanskelig når det vises et valg som strider med Læreplanen. 

 
Daglig leder ser på muligheter for å finne en løsning som både NMCU og trafikkskolene 
kan leve med.  

  
 
11/2023: Rekruttering og synlighet 
   
  Inngår i Virksomhetsplanen 
 
 
12/2023: Obligatorisk opplæring for instruktører på NMCUs kurs? 
 

Dane Kristoffersen fra NMCU Hordaland har foreslått å innføre et kurs for instruktører 
som skal undervise på NMCUs rustløserkurs. 
 
Sentralstyret er positive til forslaget og berømmer initiativet. Styreleder tar kontakt med 
Dane for å få mer informasjon om forslaget, og finne en passende arena for fremme dette. 
 
Sentralstyrets foreløpige forslag er å la Dane presentere forslaget på Kretskonferansen.  
 

 
13/2023: Virksomhetsplan 

Styret har valgt å utarbeide et forslag til strategiplan, basert på §1 Formål / Virksomhet i 
Vedtektene. Forslaget følger vedlagt, og tenkes presentert for årsmøtet i dette formatet  



 
 
 

 
 

Neste møte 
 
Neste sentralstyremøte gjennomføres på Teams onsdag 25.01.2023 kl. 1930-2030. 
 
 
 
 


