
  

   

Referat fra styremøte 
 

Tidspunkt: Onsdag 25. januar 2023 kl. 17.00 
Sted:  Sandslihaugen 10 (jobben til Robert) 

 

 

Deltakere: 
Sissel Stuberg   leder 
Frode Røynesdal  nestleder 
Harold Trellevik  kasserer 
Claudio Malenotti  styremedlem 
Ole Birkeland   styremedlem 
Robert Biederbick  vara 
Alf Helge Greaker  vara 
Eli Johanne Stene  Fylkessekretær 
 
Fravær merket med gult. 

 

 

Sissel ønsket nytt styre velkommen. 

 

1/23 Nytt styre - Hvem er jeg og hva kan jeg bidra med? 
Eli:   Bidra med erfaring/kunnskap om det som har vært. Kreativ. Potet og stort 

nettverk. 
Robert:  IKT, treffe folk. 
Claudio:  Praktisk.Teknisk. Gå ut og treffe folk. 
Ole:  Godt kjent med mc-miljøet. Kontakt med klubbene.  
Frode:   God på kart. 
Sissel:   Være med der det skjer. Liker skrive.  
 
 
 

2/23 Hvordan skal styret fungere? 
a. Møtene 

 
b. Aktiviteter/saker 

Aktiviteter og andre saker må forankres i styret. 
 



  

   
c. Intern kommunikasjon 

Hva skal styret bruke til hva? (Krav: enkelt og effektivt) 
 
Ta opp med sentralt hold hvordan vi kan få «vårt område» på hjemmesiden.  
Kretsverktøy – hva er det? Få passord.  
Sissel tar kontakt med NMCU sentralt. 
 

d. Fylkessekretæren 
Får innkalling til styremøtene. Blir med i starten av møtene og så langt som det 
trengs. 
Samarbeid fylkessekretær/leder. 
MC-forum: Sikkerhet for mc på vei.  
Statens vegvesen, Politiet, Fylket, representant for trafikkskolene, nmcu.  
 
Etter endringer i organisering av SVV, har folk flyttet rundt og de som var med 
tidligere, sitter nå i andre roller. Forumet har ikke vært aktivt i Hordaland etter 
omorganiseringen. 
 
Fylkessekretær opplever å ha vært i et vakuum med ulike signal fra sentralt hold 
for hvordan tilnærme seg ny organisering. Ballen er nå sendt tilbake til kretsen. 
Fylkessekretær og leder samarbeider for å få dette opp å gå igjen. 
 
Vi bør også være med på TS-dager. 

e. Forslag til referat blir sendt ut med frist for tilbakemelding for de som var med på 
møtet. Møtet blir deretter sendt NMCU sentralt for publisering på hjemmesiden. 

 (Pkt e ble tatt opp sist på møtet, men ble lagt under denne saken – hvordan styret 
skal fungere.) 

 
3/23 Kretskonferanse og årsmøte NMCU 

Scandic Oslo Airport Hotel i Ravineveien 15 på Gardermoen  
fredag 17.02 – starter med middag om kvelden 
til søndag 19.02.2023 ca. kl. 15. 
Kretsene kan sende 3 representanter, i tillegg til fylkessekretær 
 
Sissel har vært i kontakt med Oslo og fått opplyst at hele styret kan få være med på 
kretskonferansen. Men utgiftene må dekkes på egen kappe utover antallet NMCU 
sentralt dekker. Kretsen har ikke midler til å dekke disse utgiftene. 
 
Sissel melder alle på.  
De som reiser fra Hordaland er Claudio, Robert, Frode (årsmøtet – meldt seg på selv), 
Harold, Ole og Sissel. 

 
 
Innhold årsmøtet: 
 
Det er kommet inn noen endringsforslag til årsmøtet. 
Sissel sender ut disse. 



  

   
 

Møre og Romsdal: 
Delegater til årsmøte; min. 2 delegater, så inntil 4? eller 2? i tillegg i forhold til størrelse 
kretsen (1 pr 200 medlemmer). 
Det vil si at medlemmene ikke har direkte innflytelse i organisasjonen. 
 
Oslo og Akershus har også sendt inn et forslag. 

 
 

 
4/23 Styremøter fremover 

Vi har satt opp møtedatoer framover – se årshjul. 
Møtedatoene kan bli endret. Vi håper på at vi kan ha styremøtene ute i klubbene og 
datoene må evt endres for å få til dette. 

 

5/23 Ansvarsområder (kan endres/omdefineres etter behov): 
Ansvar: sørge for at noe skjer. Det kan være andre styremedlemmer som gjennomfører 
ulike områder. Alle er vi ansvarlige for å komme med innspill og støtte til 
ansvarshavende. 
 
• klubb-kontakt – Ole 
• kommunikasjonsansvarlig - Sissel 
• kontakt med resten av organisasjonen - Sissel 
• økonomi inkl. søknad om tilskudd og oversikt over aktiva - Harold 
• IKT – support - Robert 
• Tur og arrangementansvarlig - Claudio 

 


