






 
Sak 3: 
 
 
Årsberetning for 2022     
 
Norsk Motorcykkel Union avd. Telemark 
 
Styret har i 2022 bestått av: 
 
Leder   Solveig Sisjord  
Nestleder  Inge Solgaard 
Kasserer  Oddbjørn Amundsen  
Sekretær  Tor Flom 
Styremedl. Arne Melby 
Styremedl. Tove S. Hvalvik 
Styremedl.  Jan Petter Lyng (Fylkessekretær NMCU) 
 
Varamedlem: Nils Aage Tangvald 
 
Revisorer: Ivar Hermann Karlsen 
  Arnt Sivertsen 
 
Valgkomite: Maria del Carmen Kolstø 
  Arnt Sivertsen 
 
Merknad: personer som blir angitt med bare fornavn videre i dokumentet er personer som sitter i 
kretsstyret angitt over. 
 
Møter 
Foregående årsmøte ble avholdt hos Brevik mc-klubb den 08.02.2022. Det ble avholdt 5 
styremøter i kretsen i løpet av 2022.  
 
Andre aktiviteter 
Aktiviteten i NMCU Telemark krets normaliserte seg i 2022, og vi kunne stort sett gjennomføre 
våre planlagte aktiviteter. Aktiviteten i år har vært større enn tidligere år. Vi har bla. vært med på å 
feire NMCU’s 50 års jubileum.  
 
Styret har også hatt fokus på trafikksikkerhet for motorsyklister, og vi har deltatt i MC-forum og TS-
konferansen for Vestfold og Telemark. Jan Petter og Tor var også på befaring på fylkesveg 3310 
mellom Lunde og Drangedal i september, og det ble skrevet en rapport om et stort ulykkespunkt 
på denne vegen som har hatt mange mc-ulykker over flere år. Ulykkespunktet er nå blitt godt 
skiltet. Det er også gitt beskjed til veieier om trafikkfarlig forhold mht. asfalt på fv359 ved Ulefoss. 
 
Kretskonferanse, 18-20. februar. 
Det ble avholdt kretskonferanse og årsmøte i NMCU i februar. Tove, Solveig og Nils Aage 
Tangvald samt fylkessekretæren Jan Petter stilte på dette.  
 
«Se oss» aksjonen 21. april 
Styrets medlemmer kjørte i år i kortesje fra Porsgrunn sentrum til Skien og ut til Brotorvet med 
vimpler. Nils Aage Tangvald ledet arrangementet. Solveig (fylkeslederen) og styremedlem Arne 
var med på direkte i ettermiddagssendingen i Radio Grenland. Lokalavisen var også til stede. Flere 
motorsyklister kom også til. I tillegg til NMCU stilte også Politiet ved Nils Anders Bruun. 
Arrangementet er årlig og setter fokus på at motorsyklistene igjen er tilbake i trafikkbildet etter 
vinterens sesong. 



 
Ledermøte/formannsmøte 5. mai 
Arrangementet ble avholdt på Årnes kafeteria. Leder av sentralstyret i NMCU Odd Terje Døvik 
orienterte om hva NMCU sentralt jobber med. Jan Petter (fylkessekretær) informerte om arbeidet i 
NMCU Telemark. Sven Andres Tovslid i Telemark og Vestfold Fylkeskommune informerte om 
deres arbeid med trafikksikkerhet rettet mot mc.  
 
Trafikksikkerhetsdagen 7. mai 
Trafikksikkerhetsdag (TS-dagen) ble i år avholdt på Grenland Motorsportsenter (Flitti) den 
07.05.2022. Arrangementet er i regi av MC-forum Telemark. Statens vegvesen er medlem i 
forumet, og er en sterk bidragsyter både økonomisk og med instruktører for arrangementet. NMCU 
Telemark krets delte ut informasjonsbrosjyrer i pausen. Deler av styret i kretsen jobbet dugnad 
denne dagen som hjelpeinstruktører og godtgjøringen deres ble pløyd tilbake til kretsen.  
 
MC Dagen 11. juni 
MC dagen i Telemark med felles kjøring fra Bø ned til Brevik ble avholdt den 11.06.2022. Det var 
godt oppmøte med over 70 førere både fra Grenland og oppover i Telemark. Nils Aage Tangvald 
ledet arrangementet. Ruten startet som i fjor ved Bø stasjon. Vi kjørte så videre til Skien rådhus 
hvor ordfører Hedda Foss Five holdt en kort tale for oss. Hun delte også ut kr. 10.000,- til kretsen i 
anledning 50-års feiringen. Videre gikk turen via Porsgrunn til Langesund, og vi avsluttet hos 
Brevik MC. I anledning 50-års feiringen fikk alle deltakerne gratis pizza og en jubileums t-skjorte fra 
NMCU Telemark krets. 
 
Jubileumsrally NMCU 50 år, 26. juli 
NMCU sentralt arrangerte Jubileumsrally som gikk fra Nordkapp til Tyrigrava i sommerferien. 
Kretsene skulle bidra med hver sin strekning. Telemark krets skulle bringe stafettpinnen fra 
Kristiansand til Vindfjell tunet den 26. juli. Nils Aage Tangvald og Jan Petter ledet arrangementet 
og nesten hele styret i kretsen var bla. med. Det var også 40 stykker som ble med fra Vindfjelltunet 
fram til Tyrigrava neste dag. 
 
Trollrally 26-28. august 
Solveig delte ut informasjonsbrosjyrer fra ministand i matteltet på treffet. Her ble det også godt 
markert at NMCU feiret 50 år.  
 
Straand treffet i Vrådal, 16-18. september  
Kretsen stilte med Arne, Oddbjørn og Solveig på stand for NMCU på lørdag og søndag. Straand 
treffet er et godt tilbud til mc-interesserte og består av foredrag, sosialt samvær og ikke minst 
utstilling og prøving av nye sykler. NMCU har alltid fått en god mottakelse av arrangørene, og vi 
fikk også besøk av påtroppende daglig leder i NMCU Endre Kristiansen på standen. 
 
TS-konferansen for Vestfold og Telemark den 8-9. november 
Jan Petter, Solveig og Tove stilte på TS-konferansen som tar for seg trafikksikkerhetsarbeid i 
Vestfold og Telemark. Arrangør er fylkeskommunen. 
 
Styremøte i kretsen 17. november 
På dette møtet fikk vi besøk av ny daglig leder i NMCU Endre Kristiansen. Endre hadde som mål å 
besøke alle landets kretser i 2022 for å opprette kontakt med hele organisasjonen. Under vegs vil 
han bla. samle opp ider og virkemidler som han skal videreformidle til alle kretsene. 
 
MC forum 
MC-forum Telemark har avholdt totalt 4 møter i 2022. Jan Petter, som fylkessekretær i NMCU 
Telemark krets, har vært til stede på disse møtene.  
 
Medlemmer: 
NMCU Telemark krets hadde totalt 218 medlemmer ved utgangen av 2022. I løpet av 
koronapandemien har vi sette en stor nedgang i medlemsmassen fra 308 medlemmer i 2019. I dag 
er det nesten like mange som er inaktive medlemmer som er registret i NMCU, men som da altså 
ikke betaler kontingent. (se tallene på neste side) 
 



Medlemsantall Telemark krets pr 
31.12.2022 

    

        
  Aktive Inaktive Totalt 
Hovedmedlemmer 113 144 257 

Hoved m/husstand 44 22 66 
Husstand 61 26 87 
Totalt 218 (228) 192 410 

  
 
Økonomi: 
I 2022 ble underskuddet i kretsen på kr. 26.049,55, mot et budsjettert underskudd på kr. 7.000,-. 
Kretsen har dermed gått med underskudd to år på rad. I 2021 var underskuddet på kr. 8.176,-. 
Hovedgrunnen for det store underskuddet i 2022 var at aktiviteten har vært langt større enn det 
økonomien i kretsen skulle tilsi. Det har vært store ekstra kostnader med 50-års jubileet med kjøp 
av t-skjorter og kjøp av pizza på mc-dagen. Kretsen måtte selv ta på seg disse ekstra kostnadene. 
Overnatting i forbindelse med Straand treffet var også svært kostbart. I tillegg kom utgifter fra TS 
revisjoner utført i 2021 på regnskapsåret 2022, mens inntekten for dette ble ført på regnskapsåret 
2021. Inntektene våre har også falt ved at kretsen har fått reduserte overføringer fra NMCU 
sentralt pga. medlemsantallet slik at tilskuddet har gått fra kr. 10.000,- til kr. 4.000,-.  
 
Kretsen sitter pr. 31.12.2022 (2021-tall i parantes) med en samlet kapital på kr. 34.107 (kr. 
60.157,-), som består av en brukskonto på kr. 13.219,41 (kr. 28.781,-) og en etterutdanningskonto 
på kr. 20.349,75 (kr. 30.838,-). Økonomien i kretsen er under press. 
  
 
01.02.2023  
Styret 
 
04.02.2023: Rev. i tråd med merknader fra årsmøtet 
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Arbeidsprogram for 2023     
 
 
 
Kretskonferanse, 17-19. februar. 
Det avholdes kretskonferanse og årsmøte i NMCU denne helgen.  
 
«Se oss» aksjonen april 
Arrangementet er årlig og setter fokus på at motorsyklistene igjen er tilbake i trafikkbildet etter 
vinterens sesong. 
 
Vindfjelltunet 
Markering av NMCU 
 
Trafikksikkerhetsdagen 6. mai 
Trafikksikkerhetsdag (TS-dagen) på Grenland Motorsportsenter (Flitti). Arrangementet er i regi av 
MC-forum Telemark. Deler av styret i kretsen jobber dugnad denne dagen som hjelpeinstruktører 
og godtgjøringen tilfaller kretsen.  
 
MC-Dagen mai/juni  
MC dagen i Telemark med felles kjøring fra Bø til Brevik.  
 
Trollrally 25-27. august 
NMCU har stand. Det blir delt ut informasjonsbrosjyrer.  
 
Straand treffet i Vrådal, 15-17. september  
Kretsen stilte med stand for NMCU på lørdag og mulig søndag.  
 
TS-konferansen for Vestfold og Telemark  
TS-konferansen tar for seg trafikksikkerhetsarbeid i Vestfold og Telemark. Arrangør er 
fylkeskommunen. 
 
MC forum 
MC-forum Telemark. Jan Petter, som fylkessekretær i NMCU Telemark krets, er til stede på disse 
møtene.  
 
  
 
 
01.02.2023 
Styret 





Budsjett NMCU Telemark 2023

Inntekter

Overføring fra NMCU sentralt kr 4 000,00

TS dagen kr 8 000,00

Renter

SUM INNTEKTER kr 12 000,00

Utgifter

Styreutgifter kr 500,00

Årsmøte kr 2 000,00

Møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg kr 0,00

Kretskonferanse Gardermoen kr 0,00

Formannsmøte kr 0,00

Se oss aksjon kr 0,00

Stand TS dagen kr 0,00

Vindfjelltunet kr 0,00

MC dagen kr 4 500,00

Stand Trollrally 26-28/8 kr 500,00

Stand Straandtreffet 16-18/9 kr 4 000,00

Kostnader nettbank kr 500,00

SUM UTGIFTER kr 12 000,00

Resultat kr 0,00
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