
Påmelding til NMCUs årsmøte 2023
Navn: _________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse: _____________________________________________________________________________________________________________________________

E-post:  __________________________________________________      Tlf:: ____________________________________________________________________

Ønsker du å delta på årsmøtemiddagen* lørdag kveld?        JA      NEI
*Frist for påmelding til årsmøtemiddag / overnatting er 30. januar

 
NMCU, Postboks 5000, 0840 Oslo

e-post: nmcu@nmcu.org
tlf. 934 26 819

* Påmelding kan også gjøres via nmcu.org under fanen - Om oss 

NMCUs årsmøte 2023
Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Motorcykkel Union

  Sted: Scandic hotel Oslo Airport. Ravinevegen 15, Gardermoen
  Tid:  Lørdag 18. februar 2023 kl 13:30

Dagsorden
  1. Åpning
  2. Konstituering
  3. Sentralstyrets beretning
  4. Revidert regnskap for 2022
   Styrets ansvarsfrihet
  5. Innmeldte saker
   - Forslag til vedtektsendringer fra Sentralstyret
   - Forslag til vedtektsendringer fra NMCU Møre og Romsdal
   - Forslag til vedtektsendringer fra NMCU Oslo og Akershus
  6. Retningslinjer og plan for driftsåret 2023
  7. Sentralstyrets forslag til budsjett for driftsåret 2023
   - Fastsettelse av kontingent
   - Behandling og godkjenning av budsjett for 2023
  8. Valg
   - Valgkomiteens forslag til styre og valgkomité for driftsåret 2023
   - Valg
  9.  Avslutning
   
  Vi minner om Vedtektenes § 4, pkt. 3c:
  ”Saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte må være    
                           sentralstyret i hende senest 4 -fire- uker før årsmøtet”
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Dagsorden  
     1. Åpning 
      a)  Leder ønsker velkommen 
      b)  Opptelling og godkjenning av stemmer 
      c)  Praktiske opplysninger for dagen 
 
     2. Konstituering 
      a)  Godkjenning av innkalling og dagsorden 
      b)  Valg av møteleder 

c) Valg av referenter 
      d)  Valg av tellekorps  
      d)  Valg av 2 til å underskrive protokoll 
 
     3.  Sentralstyrets beretning for driftsåret 2022 
      Behandling og godkjenning  
      
     4. Revidert regnskap for driftsåret 2022 
      Herunder framlegging av revisjonsberetning 
      Behandling, godkjenning og beslutning om styrets ansvarsfrihet 
 

5. Innmeldte saker 
      a) Forslag til vedtektsendring fra Sentralstyret 

b) Forslag til vedtektsendring fra NMCU Møre og Romsdal 
      c) Forslag til endring av NMCUs vedtekter §4 pkt. 3b fra NMCU Oslo og Akershus 

 
     

Kort pause 
 
 
     6.  Sentralstyrets forslag til retningslinjer og plan  
      for driftsåret 2023 
      Behandling og godkjenning av Virksomhetsplan for neste driftsår 
 
 
     7. Sentralstyrets forslag til budsjett for driftsåret 2023 
      a) Herunder fastsettelse av kontingent for neste driftsår 
      b) Behandling og godkjenning av budsjett for neste driftsår 
 
     8. Valg 
      a) Presentasjon av valgkomiteens forslag til styre for driftsåret 2023 
      b)  Presentasjon av sentralstyrets forslag til valgkomité  
      b) Valg 
 
     Avtakking av tillitsvalgte 
 
     9. Avslutning 
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Sentralstyret i perioden:   Odd Terje Døvik - leder 

Siv Kristoffersen - nestleder 

Kjersti Løge - styremedlem 

          Ole Jørgen Dønnestad - styremedlem 

          Tor-Atle Hansen - styremedlem 

      Bjørn-Viggo Larsen - styremedlem 
 

          Arild Lind – varamedlem 

Kari Storstrand – varamedlem 
 
 

 

 

Trafikksikkerhetskomité:  Jens Stumberg 

Gjermund Ruud 

Hans Vestre 

Jan-Fredrik Møller 

Svein Voldseth 

Ole Robin Paulsen 

 

Delegat til FEMA:    Odd Terje Døvik 

Kretskontakt      Hovedkontoret 

Fylkessekretærkontakt:   Hovedkontoret  

Mediekontakt:      Odd Terje Døvik 

Valgkomité:      Hans Vestre, Mary-Ann H. Rikardsen, Egil Pedersen 

Revisor:             Olav Dalåsen 

Hovedkontoret:  Bård Vikestad (til aug); Endre Kristiansen (fra 1.10) 

 

 
Det har vært avholdt 8 sentralstyremøter i perioden 
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Medlemsutviklingen 

Medlemstall pr. 31.12.2022: 

 
Det synkende medlemstallet gir grunn til bekymring. Vi får stadig nye medlemmer, men 
tilveksten er ikke stor nok til å oppveie den generelle nedgangen. En del av nedgangen er 
«naturlig»; noen går bort, noen slutter å kjøre MC, noen må i en periode prioritere andre ting 
(hus, familie etc.).  

Synkende medlemstall er en stor utfordring som hele organisasjonen må ta ansvar for. 

Ikke desto mindre er det tilveksten vi først og fremst kan gjøre noe med. Det er avgjørende at 
fokuset på medlemsvekst opprettholdes, både for å rekruttere nye generasjoner motorsyklister, 
og for å kompensere for nedgangen i antall klubber og klubbmedlemmer. Klubbene vil fortsatt 
være en viktig del av NMCU, men utviklingen tilsier at vekstpotensialet er størst innenfor 
gruppen individuelle medlemmer. Utviklingen i retning mer «individualisme» er ikke 
enestående for NMCU, og er noe organisasjonen må tilpasse seg fortløpende. 

Selv om NMCUs arbeid er godt kjent blant de mer erfarne motorsyklistene er det fremdeles 
mange som ikke vet hva vi står for.  Det faktum at det finnes over 200 000 motorsykler i Norge 
illustrerer at potensialet for vekst er betydelig  

NMCU er gode på å levere løsninger på politiske og faglige utfordringer. Det er dog fremdeles 
mye ugjort i forhold til å gjøre dette kjent utenfor vår eksisterende medlemsmasse.  

Sentralstyret er åpent for alle gode forslag til hvordan medlemstallene kan økes, og er fremdeles 
av den oppfatning at våre eksisterende medlemmer er de beste ambassadører for NMCU. 
Samtidig er det åpenbart at NMCU må fortsette arbeidet med å øke synligheten på sosiale 
medier og utnytte de mulighetene som knytter seg til samarbeid med forhandlerne og 
kjøreskolene – som har store kontaktflater mot alle som kjører eller skal begynne å kjøre MC. 

 

NMCU-kretsene 

Pr. desember 2022 hadde NMCU aktive kretsstyrer i 13 «fylker» etter gammel fylkesinndeling. 
NMCU mangler fortsatt kretsstyrer i Finnmark, Østfold, Aust-Agder, Buskerud og Trøndelag. 
 
I forhold til regionsreformen og de nye fylkene har NMCU besluttet å opprettholde fylkeslagene 
basert på de gamle fylkesgrensene inntil kretsene eventuelt ønsker noe annet. 
 
Aktiviteten hos kretsene har vært noe varierende i 2022, muligens som et etterslep etter korona-
perioden. Det er gjennomført flere «Se Oss»-aksjoner og «rustløsninger». Kretsene var også 
aktivt med å bidra til NMCUs jubileumsrally fra Nordkapp til Tyrigrava ble en suksess.   
Flere kretser har deltatt med stands på lokale og regionale arrangementer og synliggjort NMCU 
gjennom klubbesøk og ulike oppslag i media. 
 
 
50-års jubileum 
 
NMCU feiret 50 i år i 2022. Jubileet ble markert med en egen jubileumsutgave av MC-bladet, 
samt et «Jubileumsrally». Rallyet – egentlig en stafett – gikk fra Nordkapp til Lindesnes og 
derfra videre til en flott avslutning på Tyrigrava. Alle NMCUs kretser var involvert i 
gjennomføringen, og gjorde en fremragende innsats for å bringe «stafettpinnen» fram. 

 2021 2022 22 vs. 21
*Livstidsmedlemmer 125 127 2
*Ungdomsmedlemmer 17 12 -5
Medlemmer hoved 6 891 5 128 -1 763
Husstandsmedlemmer 2 224 1 231 -993
Sum / Endring 9 257 6 498 -2 759
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Tilbakemeldingene på rallyet var svært positive. Både antall deltagere og været underveis var 
naturlig nok varierende, men det hele ble gjennomført uten uhell, og uten at stafetten stoppet 
opp. Takk til alle som bidro til det! 
Jubileumsmagasinet inneholdt en fin blanding av nytt og gammelt stoff, og ble godt mottatt. 
 
 
Forsikring 
Avtalen med Tryg Forsikring har vist seg å være fordelaktig for begge parter. Tryg tilbyr en 
MC-forsikring med veldig god dekning hvor NMCU-medlemmer får en fordelaktig rabatt. 

 

Trafikksikkerhetsarbeid 
 
NMCU ønsker å være en progressiv og nytenkende aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. I tillegg til 
å besvare på aktuelle høringer fremmer vi proaktivt saker av betydning for motorsyklistene. 
Regelverket for lysbruk ble blant annet endret i løpet av året, etter langvarig påtrykk fra NMCU. 
 
MC-forum i fylkene har etter regionsreformen blitt mer utfordrende. Noen av fylkene har tatt 
sitt ansvar, men det er fortsatt flere MC-fora som ikke er kommet i gang etter reformen. NMCU 
følger opp dette gjennom SVV og planene for 2022 – 2025 forplikter veieierne til å jobbe med 
MC-sikkerhet. Der MC-foraene er i drift har det vært gjennomført flere befaringer på populære 
MC-veier. Rapportene som er utarbeidet etter befaringene beskriver og foreslår ulike 
trafikksikkerhetstiltak, og bidrar slik til et forsterket fokus på MC-sikkerhet i SVVs og 
fylkeskommunenes operative og utøvende ledd.  
 
Det har vært noen utskiftinger av fylkessekretærer og NMCUs sentralstyre er glade for at det 
alltid finnes gode kandidater som er villige til å ta på seg dette vervet. 
 
 
Transportpolitikk 
 
Sentralstyret har fattet et prinsippvedtak knyttet til MC-avgifter. Vedtaket lyder: 
NMCU vil arbeide for at engangsavgiften kun skal beregnes ift. utslipp (slik det er for bil); ikke 
sylindervolum, effekt eller vekt.  Fokus på utslipp (NOx og CO2) innrettes slik at små sykler 
kommer gunstig ut. Elektrisk MC forutsettes behandlet likt med el-bil. 
NMCU står sammen med NMCF i dette arbeidet, og følger opp saken politisk, uten at det så 
langt har gitt resultater 
 
Støyproblematikken er en sak som fortsetter å skape utfordringer på kontinentet, med stengte 
veier (Tyskland) og vilkårlige støygrenser (Østerrike) som synlige konsekvenser. NMCU er 
forberedt på at problematikken også kan dukke opp her hjemme, og arbeider i mellomtiden 
sammen med våre kolleger i FEMA for å kartlegge og avklare de juridiske og 
forvaltningsmessige rammene rundt disse tiltakene. 
 
Elektrifiseringen av bilparken har skutt fart i Norge, og fra myndighetenes side etableres det 
insentiver for å velge elektriske utslippsfrie biler kombinert med sanksjoner mot å velge fossilt 
drevne. NMCU stiller seg generelt positiv til elektrifiseringen av transportsektoren, men 
konstaterer at den teknologiske utviklingen knyttet til elektrisk MC fortsatt ligger langt etter 
utviklingen av el-biler.  I motsetning til el-biler er ikke el-motorsyklene per i dag fullgode 
alternativer til «fossil-sykler», og i den situasjonen kan ikke NMCU akseptere at adgangen til å 
bruke fossildrevne motorsykler forbys, begrenses eller på andre måter vanskeliggjøres, f eks. 
gjennom ekstreme drivstoffavgifter. 
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Medlemsservice 

Det har tatt lengre tid enn forventet å få den nye hjemmesiden, med integrert medlemsregister 
og «Min Side»-funksjon, fullt operativ. Nå er imidlertid dette på plass, og sentralstyret er svært 
fornøyd med løsningen. Den er effektiv og kostnadsbesparende, og gir et godt grunnlag for 
videre arbeid med innhold og kvalitet på leveransen til medlemmene. 

NMCU-kontoret har hatt noen forbruker-henvendelser i løpet av året. Vi har bidratt til å løse 
disse gjennom vår kompetanse og sterke faglige nettverk. 

 

Profilering og kommunikasjon 

Det ble utgitt et jubileumsnummer av MC-bladet i anledningen NMCUs 50-års jubileum våren 
2022. Utover dette er vår kommunikasjon nå i sin helhet nettbasert. 

NMCU har et godt samarbeid med MC-avisa, som jevnlig publiserer NMCU-relatert stoff. Også 
i ordinære medier blir NMCU invitert til å kommentere aktuelle motorsykkel-saker.  
 

Sosiale medier 

NMCU har hatt en satsning på sosiale medier i 2022. Det har ikke gitt ønskede resultater.  
 
Planen var å etablere en arbeidsgruppe hvor det satt flere medlemmer med minst en 
grunnleggende forståelse av sosiale medier. Gruppen skulle dele på oppgavene med å utforme, 
produsere og videredele innhold. Arbeidsgruppen har ikke fått noen forslag til nye medlemmer, 
og det er eller ingen andre som har meldt seg som frivillige. Det ble gjort en god innsats frem 
mot sommeren, spesielt rundt rallyet hvor vi produserte filmsnutter som har fått en del 
rekkevidde. Etter sommeren har det blitt gjort lite arbeid på nye plattformer, som Snapchat og 
Instagram. Vårt nærvær på Facebook er stort sett uforandret.  
 
Mangelen på deltakelse og bidrag er i hovedsak grunnen til at dette ikke har fungert: Det må 
være tilstrekkelig med kompetent nok arbeid som utføres for å lykkes. Det er rett og slett behov 
for at noen flere er villige til å bruke tid på å utføre oppgavene.  
 
Noe har vi lært. Ved å se på andre tilsvarende organisasjoner i verden, og ulike motorsykkel-
relaterte kanaler som lykkes, er det enkelte elementer som viser seg viktige. De som lykkes, har 
"faste" programmer med jevnlige utgivelser av et kjent format. Produksjonskvaliteten er 
underordnet da teknologien som er tilgjengelig gjør at man oppnår god nok kvalitet med en 
mobiltelefon og gjerne en ekstern mikrofon. Det betyr at NMCU er i en posisjon hvor vi tror vi 
vet hva som er nødvendig å gjøre, men mangler de menneskelige ressursene til å gjennomføre 
det.  
 
Vurderingen av hvorvidt, og eventuelt hvordan sosiale medier skal brukes ligger tett opp mot 
demografien vi ønsker å kommunisere med. YouTube har vist seg å være den største 
plattformen for å nå nye følgere. Her er det størst demografisk spenn og her har vi også "Full 
kontroll" som en enormt sterk base vi ikke har utnyttet enda.  
 

Internasjonal virksomhet 

Fremdeles er det slik at motorsyklistenes største utfordringer kommer på områdene miljø og 
trafikksikkerhet. Disse utfordringene har etter hvert blitt såpass formidable at hele 
motorsykkelsektoren i Europa nå samarbeider. Særlig viktig er samarbeidet mellom FEMA og 
FIM Europe, som er formalisert i en egen arbeidsgruppe. Denne arbeidsgruppa har blant annet 
utarbeidet en felles lobbystrategi, samt en særskilt strategi for MC som transportalternativ.  
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Sentralstyret anser FEMA som en viktig plattform for NMCUs internasjonale arbeid. 
Samarbeidet i FEMA gir reelle muligheter til å påvirke lovgivningen i EU/EØS-området, og 
informasjonstilgangen gir NMCU et viktig forsprang i forhandlinger med norske myndigheter.  

 

Hovedkontoret 

Hovedkontoret har vært bemannet med 1 årsverk i perioden.  Bård Vikestad gikk tilbake til sin 
forrige arbeidsgiver i august. Endre Kristiansen tiltrådte som daglig leder 1.oktober. Fhv. daglig 
leder og nå pensjonist Bjørn Magnussen ivaretok de viktigste oppgavene i vakanseperioden, og 
har også ved flere andre anledninger bistått i løpet av året, noe som har vært meget verdifullt.  

Det har ikke vært rom for å øke bemanningen ved hovedkontoret utover det ene årsverket. 

Gjennom målrettet fordeling av oppgaver, strukturert jobbing og stor arbeidsinnsats har 
hovedkontoret likevel klart å holde hjulene i gang på en førsteklasses måte. Sentralstyret er 
svært fornøyd med arbeidet som utføres; det er preget av stor faglig dyktighet og høy 
arbeidsmoral.  

Sluttord  

NMCU har i årenes løp oppnådd resultater og fått en posisjon som langt overstiger det 
ressursene skulle tilsi. Statens vegvesen har uttalt at NMCU er den eneste ideelle organisasjonen 
de har så tett samarbeid med. Dette er en status som ikke har kommet gratis, og den vil heller 
ikke være det i fremtiden. Derfor er det viktig å fortsette å bidra med kvalitet, faglighet og 
seriøsitet. 

NMCUs virksomhet finansieres for alle praktiske formål gjennom medlemskontingenten. 
Organisasjonens slagkraft og evne til å opptre på ulike arenaer er uløselig knyttet til våre 
økonomiske ressurser, som igjen følger av vårt medlemstall.  

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. 

Sentralstyret anbefaler at regnskapet for 2022 godkjennes, og at styret innvilges ansvarsfrihet i 
henhold til vedtektene. 

Sentralstyret anser det som tvingende nødvendig å fortsette arbeidet med å styrke NMCUs 
økonomi. Aktivitets- og kostnadsnivået må baseres på de inntektene vi faktisk har, ikke på de vi 
håper å få. Sentralstyrets forslag til budsjett for 2023 bygger derfor på NMCUs faktiske 
medlemstall ved årsskiftet, og forutsetter fortsatt streng kostnadskontroll. Det arbeides med 
andre tiltak som kan styrke inntektssiden, uten at dette på det nåværende tidspunkt kan tas inn i 
budsjettet. 

Sentralstyret takker alle tillitsvalgte og ansatte for innsatsen i driftsåret vi har lagt bak oss og 
ønsker hele organisasjonen lykke til med de viktige oppgavene som ligger foran 

 

Oslo, 25.01.2023 

 
Odd Terje Døvik, leder 
Siv Kristoffersen, nestleder 
Kjersti Løge 
Tor-Atle Hansen 

Bjørn-Viggo Larsen 
Ole Jørgen Dønnestad 
Arild Lind 
Kari Storstrand 
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4. - Revidert regnskap for driftsåret 2022 
 

Vedtektenes §4, pkt. 5 h.
2021 2022 2022

Resultat Resultat Diff 21/22
   Driftsinntekter
      Salgsinntekter
         3010 Salg nettbutikk 11 442 -11 442
         3015 Salg direkte 8 742 44 371 35 629
         3040 Salg Full Kontroll 19 861 6 396 -13 465
         3045 Annonseinntekter 5 900 -5 900
         3091 Momskompensasjon/ tilskudd 397 160 284 567 -112 593
         3110 Kontingenter 1) 3 267 377 2 526 877 -740 500
         3111 Livskontingenter 97 500 7 500 -90 000
         3200 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet 23 772 224 046 200 274
         3295 Motkonto salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet -23 022 -223 296 -200 274
      Salgsinntekter 3 808 732 2 870 462 -938 270
      Annen driftsinntekt
         3900 Annen diverse inntekt 22 -22
      Annen driftsinntekt 22 8 000 7 978
SUM Driftsinntekter 3 808 754 2 878 462 -930 292

   Driftskostnader

      Varekostnad
         4010 Varekjøp 54 114 61 982 7 868
         4040 Full Kontroll 37 250 54 807 17 557
         4080 Giro kontingenter/medl. kort 11 436 9 760 -1 676
         4110 Overført til kretsene 117 523 52 082 -65 441
         4115 Utgifter kretser/ kretsprosjekter 32 682 32 682
         4117 Klubb - tilbakebet. Kontingent 90 400 69 300 -21 100
         4130 MC-bladet 44 825 -44 825
SUM Varekostnad 355 549 280 613 -74 936

      Lønnskostnad 561 226 561 226
         5000 Lønn til ansatte 1 342 147 -1 342 147
         5020 Feriepenger 152 601 -152 601
         5210 Fri telefon 5 490 -5 490
         5290 Motkonto for gruppe 52 -5 490 5 490
         5400 Arbeidsgiveravgift 190 110 -190 110
         5401 Arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger 21 517 -21 517
         5510 Trekkpliktig del av reise 20 -20
         5800 Refusjon av sykepenger -88 642 88 642
         5945 Pensjonsforsikring for ansatte 89 279 -89 279
         5990 Annen personalkostnad 125 000 -125 000

SUM Lønnskostnad 1 832 032 951 316 -880 716

      Annen driftskostnad
         6300 Leie lokale 83 400 133 073 49 673
         6320 Felleskostnader 71 560 47 095 -24 465
         6340 Strøm 12 513 -12 513
         6400 Leie maskiner 77 163 74 562 -2 601
         6420 Leie datastystemer 19 485 19 485
         6620 Vedlikehold, data 150 578 169 124 18 546
         6705 Honorar regnskap 79 994 79 830 -164
         6720 Systemkostnad Tripletex 8 750 8 501 -249
         6725 Innleide tjenester 50 363 207 228 156 865
         6800 Kontorrekvisita 943 2 286 1 343
         6810 Data/EDB-kostnad
         6811 Medlemsregister 121 292 166 799 45 507
         6820 Trykksak 22 886 22 886
         6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. 7 755 8 507 752
         6890 Annen kontorkostnad 2 490 4 366 1 876
         6900 Telefon 11 928 12 660 732
         6940 Porto 42 091 43 236 1 145
         7100 Reiseutgifter 7140, 7160 24 295 38 333 14 038
         7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 56 433 56 433
         7160 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig 10 845 10 845
         7300 Nettkostnader 27 455 15 593 -11 862
         7310 Premier og gaver 6 206 2 000 -4 206
         7330 Annonser og reklame 81 225 144 176 62 951
         7400 Kontingent, fradragsberettiget 132 145 118 278 -13 867
         7420 Gave, fradragsberettiget 1 000 1 000
         7500 Forsikringspremie 11 726 13 202 1 476
         7600 Lisenskostnader 87 557 87 557
         7700 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter 20 530 46 938 26 408
         7710 Møtekostnader 2 400 1 446 -954
         7720 Årsmøte 35 000 35 000
         7740 Kretsmøter 217 501 171 792 -45 709
         7750 MC-Messe
         7760 Jubileum 0 131 441 131 441
         7770 Bank og kortgebyrer 17 923 13 534 -4 389
         7771 Elektronisk behandling av transaksjoner 1) 40 904 33 613 -7 291
         7790 Annen kostnad, fradragsberettiget 16 965 -16 965
SUM Annen driftskostnad 1 369 505 1 920 819 551 314

SUM Driftskostnader 3 557 086 3 152 748 -404 338

Driftsresultat 251 667 -274 286 -525 953

Regnskapskonto
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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. 
 
Sentralstyret anbefaler at regnskap for 2022 godkjennes, og at styret innvilges 
ansvarsfrihet i henhold til vedtektene. 
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Balanse 2022 
 

   Anleggsmidler
   Anleggsmidler 68 548 68 548
   Omløpsmidler
      Fordringer
         Kundefordringer 6 199 4 773 -1 426
         Andre fordringer 70 688 -70 688
      Fordringer 76 887 4 773 -72 114
      Bankinnskudd, kontanter og l ignende 1 561 498 1 234 464 -327 034
   Omløpsmidler 1 638 384 1 239 236 -399 148
Eiendeler 1 638 384 1 307 784 -330 600

   Egenkapital
      Opptjent egenkapital 1 335 097 1 335 097
      Udisponert resultat -271 823 -271 823
   Egenkapital 1 335 097 1 063 274 -271 823
   Gjeld
      Annen langsiktig gjeld
         Øvrig langsiktig gjeld 56 600 47 652 -8 948
      Annen langsiktig gjeld 56 600 47 652 -8 948
      Kortsiktig gjeld
         Leverandørgjeld 37 420 56 078 18 658
         Skyldige offentlige avgifter 73 672 66 321 -7 351
         Annen kortsiktig gjeld 135 595 73 604 -61 991
      Kortsiktig gjeld 246 687 196 003 -50 684
   Gjeld 303 287 243 655 -59 632
Egenkapital og gjeld 1 638 384 1 306 929 -331 456

2021

Egenkapital og gjeld

Balanse (2022)

Regnskapskonto 2022 Diff

Eiendeler

 



Olav Dalåsen 

Klostergata 25 

1532 Moss 

       Moss, 08.02.2023 

 

Norsk Motorcykkel Union 

Postboks 5000, 

0840 Oslo 

 

Revisjon av NMCU’s regnskap for perioden 1.1.22 – 31.12.2022 

 

Det er dags dato foretatt en revisjon av regnskapet for NMCU. Det er sett på om bruk av midler er 
innenfor formålet for virksomheten, rutiner og sjekk at inntekter kommer inn riktig. 

Det er ingen kommentarer til denne delen. 

Utviklingen i medlemsantallet er svært bekymringsfullt . Fra et medlemstall på  9257 ved utgangen av 
21 var medlemstallet 6498 ved utgangen av 22. Det innebærer en reduksjon på 2750 medlemmer.  
Det må derfor være viktig at arbeidet for å øke medlemsantallet bør ha hovedfokus i arbeidet 
framover. 

Imidlertid  er det positivt at man  har fått en bedre balanse mellom inntekter og utgifter som gir en 
bedre trygghet for videre drift. 

Regnskapet anbefales godkjent. 

 

Olav Michael Dalåsen 

Siviløkonom 

 

 



 
NMCUs årsmøte 2023 
 
5 – Innmeldte saker 
 
a) Forslag til vedtektsendring fra Sentralstyret 
b) Forslag til vedtektsendring fra NMCU Møre og Romsdal 
c) Forslag til vedtektsendring fra NMCU Oslo og Akershus 
 



 
NMCUs årsmøte 2023 
 
 
 

a) - Forslag til vedtektsendring fra Sentralstyret 
 
 

Endringsforslag vedtekter 
NMCU 2023 

Dagens tekst Endringsforslag Begrunnelse 
   
§2 Medlemskap §2 Medlemskap  

   
1. 1.  

Medlemskap i NMCU er personlig og åpent for 
alle som er villige til å følge NMCUs vedtekter. 
Medlemskapet trer i kraft når kontingent er 
betalt, løper i 12 måneder fra betalingsdato, 
og er gyldig så lenge kontingentinnbetaling 
opprettholdes, eller medlemmet melder seg 
ut, eventuelt ekskluderes, ref 
§10. 

Medlemskap i NMCU er personlig og åpent for 
alle som er villige til å følge NMCUs vedtekter. 
Medlemskapet trer i kraft når kontingent er 
betalt og registrert i 
medlemsregisteret.Medlemskapet er gyldig så 
lenge kontingentinnbetaling opprettholdes, eller 
til medlemmet melder seg ut, eventuelt 
ekskluderes, ref 
§10. 

Konkretiserer at medlemskapet trer i 
kraft når forfalt kontingent er betalt, 
samt at betaling skal være registrert i 
medlemsregisteret (forhindrer betaling 
i døra). Fjerner 12 mnd løpende 
betaling ettersom det nå er mulig å 
betale månedlig 

2. 2.  

En klubb eller annen sammenslutning hvis 
aktivitet faller innunder NMCUs 
virksomhetsområde, og der minst fem 
medlemmer er medlem av NMCU, kan gis 
status som ”NMCU-klubb”. Henvendelse om 
slik status sendes til sekretariatet. Hvis det er 
tvil om henvendelsen, skal den sendes videre 
til sentralstyret. 

En klubb eller annen sammenslutning hvis 
aktivitet faller innunder NMCUs 
virksomhetsområde, og der minst fem 
medlemmer er medlem av NMCU, kan gis 
status som ”NMCU-klubb”. Henvendelse om 
slik status sendes til sekretariatet. Hvis det er 
tvil om henvendelsen, skal den sendes videre 
til sentralstyret 
for vedtak. 

Konkretiserer at sentralstyret fatter 
vedtak i saken 

3. 3.  

Dersom medlemskapet ikke innvilges, skal 
klubben skriftlig underrettes om dette med 
angivelse av årsaken. Samtidig skal klubben 
informeres om muligheten til å anke 
avgjørelsen inn for årsmøtet, som fatter 
endelig vedtak. Vedtak som gjøres skal 
meddeles klubben skriftlig senest 14 dager 
etter at vedtak er gjort. Ankefristen er i hvert 
tilfelle 14 dager 
etter at vedtak er meddelt klubben. 

Dersom medlemskapet ikke innvilges, skal 
klubben skriftlig underrettes om dette med 
angivelse av årsaken. Samtidig skal klubben 
informeres om muligheten til å anke avgjørelsen 
inn for landsmøtet, som fatter endelig vedtak. 
Vedtak som gjøres skal meddeles klubben 
skriftlig senest 14 dager etter at vedtak er gjort. 
Ankefristen er i hvert tilfelle 14 dager etter at 
vedtak er 
meddelt klubben. 

Endring av begrepet «årsmøte» til 
landsmøte – dette for å lettere skille 
mellom årsmøter i kretsene og 
NMCUs øverste myndighet 
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§3 Organisasjon §3 Organisasjon  

   
NMCUs organer er: NMCUs organer er: Endring av organisasjonsbegrepet. 

Endringen er gjennomgående, herfra 
og ut, 
men beskrives ikke nærmere 

a.    Årsmøtet a.    Landsmøtet  
b.    Sentralstyret b.    Sentralstyret  
c.    Kretsstyrene c.    Kretsårsmøtene  
 d.    Kretsstyrene  

 
§4 Årsmøte §4 Landsmøtet  
  
1. 1. 
Årsmøtet er NMCUs høyeste myndighet. Landsmøtet er NMCUs høyeste myndighet. 
2.   
Til årsmøtet har alle medlemmer som har fylt 
16 år og som har gyldig medlemskap møte-, 
tale- og forslags- og stemmerett. 

Dette punktet utgår, og erstattes av 
reglene i § 4.4. Alle medlemmers 
møte-, tale- stemmerett 
opprettholdes på kretsnivå, ref 
§6.4 

3. 2.  
a)  Ordinært årsmøte avholdes i februar 
hvert år. 

a) Ordinært landsmøte avholdes i mars hvert 
år. 

 

b)  Sted og endelig tidspunkt for årsmøtet 
fastsettes av sentralstyret og kunngjøres 
sammen med foreløpig dagsorden på NMCUs 
hjemmesider senest 8 uker før årsmøtet. 

b) Sted og endelig tidspunkt for Landsmøtet 
fastsettes av sentralstyret og kunngjøres 
sammen med foreløpig dagsorden på NMCUs 
hjemmesider senest 5. januar. 

 

c) Saker som ønskes behandlet på 
ordinært årsmøte må være sentralstyret i 
hende senest 4 uker før årsmøtet. 

c) Saker som ønskes behandlet på ordinært 
landsmøte må være sentralstyret i hende 
senest 15. januar. Saker som ønskes 
behandlet på landsmøtet kan fremmes av 
medlemmer med gyldig medlemskap, 
kretsstyrer, 
kretsårsmøter eller sentralstyret. 

Presisering av hvem som kan 
fremme saker til Landsmøtet. 

 
d) Endelig dagsorden, sentralstyrets 
beretning samt nødvendige saksdokumenter 
legges ut på NMCUs hjemmesider senest 2 
uker før årsmøtet 

d) Endelig dagsorden, sentralstyrets beretning, 
samt øvrige saksdokumenter legges ut på 
NMCUs hjemmesider senest 1. februar og 
sendes elektronisk til kretsstyrene, og 
landsmøtedelegater etter at sistnevnte 
er valgt. 

Endre «nødvendige» til "øvrige", 
samt datopresisering og mottakere 
av elektronisk utsendelse av 
saksdokumenter 

4.  Flyttet etter nytt punkt 3 
På ordinært eller ekstraordinært årsmøte kan 
bare de saker som er satt opp på dagsorden 
behandles. 
 3. Nytt punkt 3 

Landsmøtet settes sammen av delegater etter 
følgende 
fordeling: 

 

a) Hver krets kan uavhengig av medlemstall 
velge to delegater til landsmøtet. 
Varadelegater velges i rekkefølge, og har 
møterett ved forfall av faste delegater fra 
egen krets. 

 

b)  I tillegg kan hver krets velge 1 ekstra 
delegat pr 200 hovedmedlemmer, oppad 
begrenset til 4, basert på kretsens medlemstall 
i det sentrale medlemsregisteret pr 
31.12 året før. 

 

c) Alle medlemmer med registrert betalt 
kontingent i det sentrale medlemsregisteret pr 
31.12 året før, med unntak av fast ansatte i 
NMCU, er valgbare som delegater til 
landsmøte. Medlemskapet må også være 
gyldig på tidspunkt for landsmøtet. 

Kun valgte personer bør ha 
stemmerett på Landsmøtet. 

d) Sentralstyrets faste medlemmer er delegert 
til landsmøtet i kraft av sine verv, uavhengig av 
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hvilken krets de kommer fra. Ved forfall av 
faste medlemmer rykker sentralstyrets 
varamedlemmer opp som faste delegater i den 
rekkefølge de er valgt. Sentralstyrets 
varamedlemmer kan ikke være delegat fra egen 
krets. 
e) Fylkessekretærer som ikke er delegert til 
landsmøtet etter bokstavene a til c over, har 
møte- og talerett, men ikke stemmerett, på 
landsmøtet 

Personer som er utpekt av 
Sentralstyret bør ikke ha stemmerett. 

 f) Fra kretser uten kretsstyre, men med 
fullmaktsstyre/medlemskontakt iht §6.13 har 
medlemskontakten møte- og tale-, men ikke 
stemmerett, på landsmøtet 

 

 4.  
På ordinært eller ekstraordinært landsmøte kan 
bare de saker som er satt opp på dagsorden 
behandles. 

5. 5.  
Ordinært årsmøte starter med: Ordinært landsmøte skal behandle følgende 

saker: 
Endret fra «starter med» da punktet 
beskriver hele saksgangen på 
Landsmøtet 

a. Åpning med godkjenning av stemmer. a. Åpning med godkjenning av stemmer.  
b. Konstituering: b. Konstituering:  
Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av innkalling og dagsorden  
-  valg av møteleder -  valg av møteleder  
-  valg av referenter -  valg av referenter  
-  valg av tellekorps -  valg av tellekorps  
-  valg av to til å underskrive protokoll -  valg av to til å underskrive protokoll  
Deretter behandles:   
c. Sentralstyrets beretning c. Sentralstyrets beretning  
d. Revidert regnskap for forrige år d. Revidert regnskap for forrige år  
Styrets ansvarsfrihet Styrets ansvarsfrihet  
e. Innmeldte saker. e. Innmeldte saker.  
f. Retningslinjer og plan for kommende 12 
måneders virksomhet 

f. Retningslinjer og plan for kommende 12 
måneders virksomhet 

 

Herunder: Herunder:  
-  valg av arrangør av Norgestreff -  valg av arrangør for Norgestreff  
-  revisjon av MC- politisk plattform. -  Opplegg for krets/kretslederkonferanser Erstatter egen paragraf i slutten av 

dokumentet 
 
 

 -  revisjon av MC- politisk plattform.  
g. Fastsettelse av kontingent g. Fastsettelse av kontingent  
h. Fastsettelse av budsjett for inneværende 
år 

h. Fastsettelse av budsjett for inneværende 
år 

 

i. Valg av: i.  Valg av:  
-  Leder for ett år -  Leder for ett år  
-  Nestleder for to år -  Nestleder for to år  
-  fire styremedlemmer for to år -  fire styremedlemmer for to år  
-  to varamedlemmer for ett år -  to varamedlemmer for ett år  
-  tre medlemmer til valgkomiteen for ett år -  tre medlemmer til valgkomiteen for ett år  
 -  revisor Revisor bør være Landsmøtevalgt for 

å 
sikre uavhengighet til styret 

6. 6.  
Alle medlemmer, med unntak av fast ansatte i 
NMCU, er valgbare til ovennevnte verv. 

Alle medlemmer med registrert betalt 
kontingent i det sentrale medlemsregisteret 
på tidspunktet for landsmøte, med unntak av 
fast ansatte i NMCU, er 
valgbare til ovennevnte verv. 

 

Presisering av valgbarhet jfr § 2.1 

   
7. 7. Forslag til valg- og 

avstemmingsprosedyrer i NMCU Årsmøtets vedtak treffes ved alminnelig flertall 
med 
unntak av vedtektene §11 og §12. 

Landsmøtets vedtak treffes ved alminnelig 
flertall med 
unntak av vedtektene §11 og §12. 

  
 Følgende valg- og avstemningsprosedyrer 

er 
gjeldende for alle organer i NMCU: 
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Alminnelig flertall: Der det velges mellom flere 
enn to alternativer og der intet alternativ ved 
første stemmegivning får mer enn 50% av 
avgitte stemmer, stemmes det på nytt etter at 
det alternativ som fikk færrest stemmer 
strykes. Prosessen gjentas inntil et av 
alternativene har fått mer enn 50% av avgitte 
stemmer. 

I NMCU gis det ikke adgang til å stemme som 
fullmektig for et ikke-møtende, men 
stemmeberettiget, medlem/delegat. 

Blanke stemmer teller ikke, heller ikke de som 
ved 
håndsopprekning unnlater å stemme. 

Blanke stemmer telles ikke, heller ikke dersom 
en ved 
håndsopprekning unnlater å avgi stemme. 

 Åpen votering skjer i alle saker, med unntak av 
personvalg. 

 Hemmelig valg, med skriftlig avstemning, skal 
gjennomføres hvor det er flere kandidater enn 
verv 

  
 Valgprosedyre ved skriftlig valg der flere 

enn én 
skal velges 

 -     De som har fått flest stemmer er valgt. 
 -  Ved stemmelikhet mellom to eller flere 

kandidater foretas omvalg mellom disse. Hvis 
omvalg ikke er gjennomført eller møtet vedtar 
det, kan 
loddtrekning benyttes i stedet for omvalg. 

  
 Valgprosedyre ved skriftlig valg der kun én 

skal velges og det finnes mer enn to 
kandidater 

 1. Den er valgt som oppnår flere enn halvparten 
av de 
godkjente stemmer. 

 

2. Dersom ingen kandidat i første valgomgang 
oppnår flere enn halvparten av de godkjente 
stemmene, foretas omvalg mellom de to 
kandidatene som i første valgomgang fikk flest 
stemmer. 
3. Den kandidat som i andre valgomgang får 
flest 
stemmer er valgt. 

8. 8.  
Regnskapsåret følger kalenderåret. 
Sentralstyrets virksomhetsperiode er tiden 
mellom to ordinære 
årsmøter. 

Regnskapsåret følger kalenderåret. 
Sentralstyrets virksomhetsperiode er tiden 
mellom to ordinære 
landsmøter. 

9. 10.  
   
   

 
NMCUs regnskap skal revideres av revisor. 
Regnskapet overleveres revisor etter 
regnskapsårets 
slutt 

NMCUs regnskap skal revideres av revisor. 
Signert regnskap overleveres revisor etter 
regnskapsårets slutt. 

Presisering på overlevering av signert 
regnskap 

10. 10.  

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av 
sentralstyret. 

Ekstraordinært landsmøte kan innkalles av Presisering av 
hvem 

som kan krev
e 

Sentralstyret skal innkalle til ekstraordinært 
årsmøte 

sentralstyret. Sentralstyret skal innkalle til ekstraordinært 
landsmøte 

   

dersom det kreves av minst 1/10 av 
medlemmene. 

ekstraordinært landsmøte dersom minst 1/10 av 
alle 

    

 betalende medlemmer, eller minst 2/3 av aktive     

 kretsstyrer krever det.     

 
§5 Sentralstyret §5 Sentralstyret  
  
1. 1. 
Sentralstyret leder NMCUs virksomhet etter 
disse vedtekter og etter pålegg og vedtak 
som er gjort på 

Sentralstyret leder NMCUs virksomhet etter 
disse vedtekter og etter pålegg og vedtak som 
er gjort på 
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årsmøtet. landsmøtet. 

2. 2.  
Sentralstyret består av leder, nestleder, 
styremedlemmer og varamedlemmer. Ved 
valg bør kun halve sentralstyret skiftes ut av 
gangen. Nestleder 
og leder bør ikke skiftes ut samtidig 

Sentralstyret består av leder, en nestleder, fire 
styremedlemmer og to varamedlemmer. Ved 
valg bør kun halve sentralstyret skiftes ut av 
gangen. Nestleder 
og leder bør ikke skiftes ut samtidig 

Presisering av sentralstyrets 
sammensetning 

3. 3.  
Sentralstyremøter avholdes minst en gang 
annenhver 
måned. 

Sentralstyremøter avholdes minst en gang 
annenhver 
måned. 

4. 4.  
Endring fra loddtrekning til vedtekter Sentralstyret har ansvar for NMCUs 

økonomiske disposisjoner, med unntak av 
disposisjoner innenfor kretsene. NMCU 
forpliktes ved underskrift av leder, og ved 
dennes fravær nestleder. 

Sentralstyret har ansvar for NMCUs 
økonomiske disposisjoner, med unntak av 
disposisjoner innenfor kretsene. NMCU 
forpliktes ved underskrift av leder, og ved 
dennes fravær, nestleder. 

Sentralstyret oppnevner medarbeidere etter 
behov. Sentralstyret nedsetter komitéer og 
utvalg det finner nødvendig, dog skal 
Trafikksikkerhetskomité alltid 
oppnevnes. 

Sentralstyret oppnevner medarbeidere etter 
behov. Sentralstyret nedsetter komitéer og 
utvalg det finner nødvendig, dog skal 
Trafikksikkerhetskomité alltid 
oppnevnes. 

Sentralstyret er også ansvarlig for å foreslå 
kandidater 
til den sentrale valgkomiteen. 

Sentralstyret er også ansvarlig for å foreslå 
kandidater 
til den sentrale valgkomiteen. 

Det tilligger sentralstyret å utarbeide en 
instruks og ha arbeidsgiveransvar for eventuelt 
fast ansatte. 

Det tilligger sentralstyret å utarbeide en instruks 
og ha arbeidsgiveransvar for eventuelt fast 
ansatte. 

Sentralstyret innkaller til årsmøter og 
forbereder de 
saker som skal legges fram for årsmøtet. 

Sentralstyret innkaller til årsmøter og forbereder 
de 
saker som skal legges fram for årsmøtet. 

Sentralstyret er beslutningsdyktig når leder 
eller nestleder samt tre av sentralstyrets 
medlemmer er tilstede. Vedtak fattes ved 
simpelt flertall. Ved stemmelikhet har 
fungerende leder dobbeltstemme, unntatt ved 
personvalg, som avgjøres ved loddtrekning 

Sentralstyret er beslutningsdyktig når leder eller 
nestleder samt tre av sentralstyrets medlemmer 
er tilstede. Vedtak fattes ved simpelt flertall. 
Ved stemmelikhet har fungerende leder 
dobbeltstemme, unntatt ved personvalg, som 
avgjøres i henhold til vedtektenes § 4.7 

5. 5.  
Saker som fremlegges av et flertall av 
kretsstyrene skal behandles av sentralstyret 
innen rimelig tid. 

Saker som fremlegges av et flertall av 
kretsstyrene skal behandles av sentralstyret 
innen rimelig tid. 

 
§6 Kretsene §6 Kretsene  
1. 1. 
Kretsene organiseres fylkesvis, eller på annen 
hensiktsmessig måte. Sentralstyret kan vedta 
at fylkesgrenser skal fravikes, men dette skal 
alltid skje i 
samråd med de berørte kretsene 

Kretsene organiseres fylkesvis, eller på annen 
hensiktsmessig måte. Sentralstyret kan vedta at 
fylkesgrenser skal fravikes, men dette skal alltid 
skje i 
samråd med de berørte kretsene. 

2. 2. 
En krets utgjøres av NMCUs medlemmer i det 
aktuelle geografiske området 

En krets utgjøres av NMCUs medlemmer i det 
aktuelle 
geografiske området 

3.  Flyttes til etter punktet om 
kretsårsmøtet 

Etter at kretsene har avholdt årsmøte mottar 
hver krets et tilskudd på kr.15,- pr. 
hovedmedlem, min. kr. 
4.000,- og maks kr. 10.000,- I tillegg kan 
kretsene søke om ekstra midler til spesifikke 
tiltak og arrangementer. Grunnlag for tilskudd 
til kretsene knyttes til dato for sentralt årsmøte. 

  

4. 3.  
Kretsårsmøtet er kretsens høyeste organ. 
Kretsårsmøtet avholdes innen utgangen av 
januar. Nøyaktig sted og tidspunkt bestemmes 
av kretsens styre. Innkalling med dagsorden 
kunngjøres på NMCUs hjemmeside senest fire 
uker før årsmøtet. Saker som ønskes behandlet 
av kretsårsmøtet, må være kretsstyret i hende 

Kretsårsmøtet er kretsens høyeste organ. 
Kretsårsmøtet avholdes i løpet av februar måned. 
Nøyaktig sted og tidspunkt bestemmes av kretsens 
styre. Innkalling med dagsorden kunngjøres på NMCUs 
hjemmeside senest fire uker før årsmøtet. Saker som 
ønskes behandlet av kretsårsmøtet, må være 
kretsstyret i hende senest to uker før kretsårsmøtet. 
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senest to uker før kretsårsmøtet. 
5. 4.  
Til kretsårsmøtet har alle medlemmer som har 
fylt 16 år møte-, tale-, forslags- og stemmerett. 

Til kretsårsmøtet har alle medlemmer som har fylt 16 år 
og med betalt kontingent registrert i det sentrale 
medlemsregister pr 31.12 året før, møte-, tale-, 
forslags- og stemmerett. Medlemskapet må også være 
gyldig på tidspunkt for årsmøtet. 

 

6. 5.  
På kretsårsmøtet skal følgende saker 
behandles: 

På kretsårsmøtet skal følgende saker behandles:  

a. Åpning. a. Åpning.  
Kretsenes regnskapsår må avsluttes 
tidlig nok til at revisjon etc kan finne 
sted før 

b. Konstituering: b. Konstituering:  
Registrering av stemmer - godkjenning av 
innkalling 
og dagsorden - valg av møteleder 

Registrering av stemmer - godkjenning av innkalling og 
dagsorden - valg av møteleder 

 

- valg av to referenter - valg av tellekorps – valg 
av to 
til å underskrive protokoll. 

- valg av to referenter - valg av tellekorps – valg av to 
til å 

 

 underskrive protokoll.  
Deretter behandles:   
c. Styrets beretning c. Styrets beretning  
Kopi av styrets beretning samt 
regnskapssammendrag skal sendes NMCUs 
sekretariat senest to uker før 
årsmøtet 

Kopi av styrets beretning samt regnskapssammendrag 
skal sendes NMCUs sekretariat senest to uker før 
årsmøtet 

 

d. Revidert regnskap d. Revidert regnskap  
e. Innmeldte saker. e. Innmeldte saker.  
f. Retningslinjer og plan for inneværende års 
virksomhet. 

f.  Retningslinjer og plan for inneværende års 
virksomhet. 

 

g. Behandling av budsjettforslag. g. Behandling av budsjettforslag.  
h. Valg: h. Valg:  
Det må minimum velges leder for ett år, 
nestleder og kasserer for to år, valgkomité for 
ett år. Det kan i tillegg velges inntil 4 
styremedlemmer for to år. 

Kretsstyre:  

 Det må minimum velges leder for ett år, nestleder og 
kasserer for to år, valgkomité for ett år. Det kan i tillegg 
velges inntil 4 styremedlemmer for to år. 

 

 Landsmøtedelegater:  
 Kretsårsmøtet må velge delegater til landsmøtet etter 

de 
regler som framkommer av § 4.7 

 

 6.  
 Etter at kretsene har avholdt årsmøte mottar hver krets 

et tilskudd på kr.15,- pr. hovedmedlem, min. kr. 4.000,- 
og maks kr. 10.000,- I tillegg kan kretsene søke om 
ekstra midler til spesifikke tiltak og arrangementer. 
Tilskudd til kretsene beregnes på grunnlag antall 
medlemmer pr 31.12 året før. 

 

7. 7.  
Kretsenes regnskapsår avsluttes ved 
månedsskiftet før kretsens årsmøte. 
Kretsstyrets virksomhetsår er tiden mellom to 
ordinære kretsårsmøter. 

Kretsenes regnskapsår følger kalenderåret.  

 Kretsens regnskap revideres etter 
regnskapsårets slutt. Det reviderte regnskapet 
skal returneres styret senest to 
uker før årsmøtet. 

årsmøtet innkalles. Alt som har med 
regnskap og revisjon for kretsene 
samles i dette punktet 

8. 8. Andre del av gammelt punkt 7 
kommer nå i eget punkt Kretsens regnskap revideres etter 

regnskapsårets slutt. Det reviderte regnskapet 
skal returneres styret senest to uker før 
årsmøtet. 

Kretsstyrets virksomhetsår er tiden mellom to 
ordinære kretsårsmøter. 

9. 9.  
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av 
kretsstyret. 

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av 
kretsstyret. 

Kretsstyret skal innkalle til ekstraordinært 
årsmøte dersom det kreves av minst 1/10 av 
medlemmene i 
kretsen. 

Kretsstyret skal innkalle til ekstraordinært 
årsmøte dersom det kreves av minst 1/10 av 
registrerte 
medlemmer i kretsen. 

10. 10.  

Kretsstyret skal minst bestå av leder, nestleder 
og 
kasserer. 

  



7 

Ved valg bør kun halve styret skiftes ut av 
gangen. Nestleder og leder bør ikke skiftes ut 
samtidig. 
Styremøter avholdes minst en gang annenhver 
måned. Kretsstyret er ansvarlig for kretsens 
økonomiske disposisjoner. For at styret skal 
være beslutningsdyktig må leder eller 
nestleder samt minst ett styremedlem være 
tilstede, men alltid slik at minst halve styret er 
representert. Vedtak fattes med simpelt flertall. 
Ved stemmelikhet har fungerende leder 
dobbeltstemme, unntatt ved personvalg, som 
avgjøres ved loddtrekning. 

Ved valg bør kun halve kretsstyret skiftes ut av 
gangen. Nestleder og leder bør ikke skiftes ut 
samtidig. 
Styremøter avholdes minst en gang annenhver 
måned. Kretsstyret er ansvarlig for kretsens 
økonomiske disposisjoner. For at styret skal 
være beslutningsdyktig må leder eller nestleder 
samt minst ett styremedlem være tilstede, men 
alltid slik at minst halve styret er representert. 
Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved 
stemmelikhet har fungerende leder 
dobbeltstemme, unntatt ved personvalg, som 
avgjøres i henhold til vedtektenes § 4, 7. ledd. 

 
Fjerne «loddtrekning» og vise til 
voteringsreglement 

11. 11.  

Kretsstyret er ansvarlig for å foreslå kandidater 
til 
kretsens valgkomité 

Kretsstyret er ansvarlig for å foreslå kandidater 
til 
kretsens valgkomité 

 

12. 12.  

Kretsstyret skal peke ut en Fylkessekretær som 
skal representere NMCU på møter i MC-forum. 
Fylkessekretæren kan være ett av 
medlemmene i kretsstyret eller et annet 
NMCU-medlem som kretsstyret har tillit til. 

Kretsstyret skal peke ut en Fylkessekretær som 
skal representere NMCU på møter i MC-forum. 
Fylkessekretæren kan være ett av 
medlemmene i kretsstyret eller et annet 
NMCU- medlem som kretsstyret har tillit til. 

 

Fylkessekretæren må ha mulighet til å møte i 
MC- 
forum på dagtid. 

Fylkessekretæren må ha mulighet til å møte i 
MC- 
forum på dagtid. 

 

   
NMCU forholder seg pragmatisk til eventuelle 
ønsker om å organisere MC- forum på tvers av 
NMCUs kretsgrenser, og tilpasser sin 
deltagelse til de strukturer som de øvrige 
medlemmene av MC-forum foretrekker 

NMCU forholder seg pragmatisk til eventuelle 
ønsker om å organisere MC-forum på tvers av 
NMCUs kretsgrenser, og tilpasser sin 
deltagelse til de strukturer som de øvrige 
medlemmene av MC- forum foretrekker 

Den som er utpekt til å være Fylkessekretær 
innehar vervet til han/hun selv, eller 
kretsstyret, velger å avslutte samarbeidet. Et 
kretsstyre som ønsker å avslutte samarbeidet 
med sin Fylkessekretær må først varsle 
sentralstyret og så avvente sentralstyrets 
reaksjon. 

Den som er utpekt til å være Fylkessekretær 
innehar vervet til han/hun selv, eller 
kretsstyret, velger å avslutte samarbeidet. Et 
kretsstyre som ønsker å avslutte samarbeidet 
med sin Fylkessekretær må først varsle 
sentralstyret og så avvente sentralstyrets 
reaksjon. 

 

Kretsstyret og Fylkessekretæren bestemmer i 
fellesskap hvilke lokale saker som skal tas opp 
i MCforum. Fylkessekretæren er i et MC- 
faglig nettverk med de andre 
Fylkessekretærene og med NMCUs 
sekretariat. 

Kretsstyret og Fylkessekretæren bestemmer i 
fellesskap hvilke lokale saker som skal tas opp i 
MCforum. 
Fylkessekretæren er i et MC- faglig nettverk 
med de andre Fylkessekretærene og med 
NMCUs sekretariat. 

Virksomhetsplanen som blir vedtatt på 
NMCUs årsmøte vil kunne inneholde saker 
som påvirker Fylkessekretærens arbeid i MC-
forum. Sentralstyret og sekretariatet har 
ansvar for at Fylkessekretæren er best mulig 
forberedt når slike saker fremmes i MC- 
forum. 

Virksomhetsplanen som blir vedtatt på NMCUs 
landsmøte vil kunne inneholde saker som 
påvirker Fylkessekretærens arbeid i MC-forum. 
Sentralstyret og sekretariatet har ansvar for at 
Fylkessekretæren er best mulig forberedt når 
slike saker fremmes i MC-forum. 
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I fylker eller regioner der NMCU ikke har 
kretsstyre kan sentralstyret utpeke 
Fylkessekretær og ta initiativ til å opprette MC-
forum. 

I fylker eller regioner der NMCU ikke har 
kretsstyre kan sentralstyret utpeke 
Fylkessekretær og ta initiativ til å opprette MC-
forum. 

13.  

Dersom NMCUs økonomi tillater det skal det i 
februar/mars hvert år arrangeres en 
Kretskonferanse. Til kretskonferansen 
inviteres 3 representanter fra hvert kretsstyre, 
samt Fylkessekretæren. Dersom økonomien 
tillater det skal det i oktober/november hvert år 
arrangeres et Kretsledermøte. Til 
kretsledermøtet inviteres kretsleder eller 
nestleder og Fylkessekretæren. 

  

Foreslås flyttet ut av vedtektene og 
over i virksomhetsplanen som 
landsmøtet skal vedta 

Kretskonferansen og Kretsledermøtet har 
forslagsrett 
til NMCUs 

 

«Retningslinjer og plan for neste års 
virksomhet». 

 

Flertallsforslag fra Kretskonferansen og 
Kretsledermøtet skal behandles av 
sentralstyret. 

 

14. 13.  
Kretsårsmøtet kan i stedet for å velge et 
kretsstyre gi sentralstyret fullmakt til å peke ut 
et fullmaktsstyre på inntil to personer som skal 
fylle funksjonene som Fylkessekretær og 
pressekontakt/medlemskontakt i 
fylket. 

Kretsårsmøtet kan i stedet for å velge et 
kretsstyre gi sentralstyret fullmakt til å peke ut 
et fullmaktsstyre på inntil to personer som skal 
fylle funksjonene som Fylkessekretær og 
pressekontakt/medlemskontakt i 
fylket. 

Slik fullmakt må vedtas på kretsårsmøtet etter 
innsendt, skriftlig forslag. Forslaget bør 
kunngjøres i årsmøteinnkallingen. 

Slik fullmakt må vedtas på kretsårsmøtet etter 
innsendt, 
skriftlig forslag. Forslaget bør kunngjøres i 
årsmøteinnkallingen. 

Fullmaktsstyrets regnskap og 
kontoadministrasjon 
håndteres av NMCUs sekretariat. 

Fullmaktsstyrets regnskap og 
kontoadministrasjon 
håndteres av NMCUs sekretariat. 

Fullmakten gjelder til NMCUs medlemmer i 
fylket 
konstituerer er nytt kretsstyret. 

Fullmakten gjelder til NMCUs medlemmer i fylket 
konstituerer et nytt kretsstyre. 

 
§7 Aktivitet/informasjon §7 Aktivitet/informasjon  

Virksomhetsplanen gir både kretsene, 
fylkessekretærene og hovedkontoret 
utøvende ansvar for flere aktiviteter, 
men det overordnede ansvaret må 
plasseres et sted 

  
1. 1. 
Sentralstyret er ansvarlig for iverksetting samt 
gjennomføring av NMCUs 
kommunikasjonsplan slik 
den til enhver tid foreligger. 

Sentralstyret er overordnet ansvarlig for 
iverksetting samt gjennomføring av NMCUs 
virksomhetsplan slik 
den til enhver tid foreligger. 

2. 2.  
Norgestreffet. Årsmøtet velger arrangør av 
Norgestreffet. Tid og sted fastsettes i 
samarbeid mellom arrangørklubben og 
sentralstyret/sekretariatet. 

Norgestreffet. Landsmøtet velger arrangør av 
Norgestreffet etter søknad fra arrangørklubb og 
innstilling fra sentralstyret. Tid og sted 
fastsettes i samarbeid mellom arrangørklubben 
og sentralstyret/sekretariatet. 

Litt presisering 

Arrangørklubben plikter å følge Regelverk for 
Norgestreff. 

Arrangørklubben plikter å følge Regelverk for 
Norgestreff. 

 

3. 3.  
Ansatte, tillitsvalgte og medlemmer i komiteer 
og arbeidsgrupper som uttaler seg på vegne 
av NMCU, skriftlig eller muntlig, må forholde 
seg til gjeldende politikk og vedtak fattet av 
årsmøtet. 

Sentralstyret, ansatte, kretsledere og/eller 
fylkessekretærer som uttaler seg på vegne av 
NMCU om nasjonal MC-politikk, skriftlig eller 
muntlig, må forholde seg til gjeldende politikk 
og vedtak fattet av landsmøtet. 

Presisering om talspersoner 

 Ingen andre kan uttale seg på vegne av NMCU 
med mindre vedkommende er gitt slik fullmakt 
av en eller 
flere forannevnte instanser 
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§8 Kontingent §8 Kontingent  
  

1. 1. 
Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Kontingenten fastsettes av landsmøtet. 
2. 2.  

 
Kontingenten skal innbetales til NMCUs 
sekretariat 
innen forfallsdato. 

Kontingenten skal innbetales til NMCUs 
bankkonto 
innen forfallsdato. 

Endre «sekretariat» til bankkonto 

3. 3.  
Kun de som har betalt kontingent regnes som 
medlemmer av NMCU, med de rettigheter og 
plikter 
dette innebærer. 

Kun de som har betalt kontingent regnes som 
medlemmer av NMCU, med de rettigheter og 
plikter 
dette innebærer. 

Medlemskapet er gyldig for den periode det til 
enhver 
tid er betalt for. 

Medlemskapet er gyldig for den periode det til 
enhver 
tid er betalt for. 

 
§9 Tolking av vedtektene §9 Tolking av vedtektene  
  

1. 1. 
Tolking av vedtektene tilligger sentralstyret i 
NMCU. 

Tolking av vedtektene tilligger sentralstyret i 
NMCU. 

2. 2.  

Avgjørelsen kan ankes til NMCUs årsmøte, som 
har 
den endelige avgjørelsen. 

Avgjørelsen kan ankes til NMCUs landsmøte, 
som 
fatter endelig vedtak. 

Språklig forbedring 

3. 3.  
Anken har ikke oppsettende virkning. Anken har ikke oppsettende virkning. 

 
§10 Eksklusjon §10 Eksklusjon  

   

1. 1.  

Medlemmer av NMCU kan ekskluderes hvis de 
ikke følger NMCUs vedtekter, eller handler på 
en måte som er til skade for NMCU eller 
motorsyklismens eller 
motorsyklisters omdømme. 

Medlemmer av NMCU kan ekskluderes hvis de 
ikke følger NMCUs vedtekter, eller handler på 
en måte som er til skade for NMCU. eller 
motorsyklismens eller  
motorsyklisters omdømme. 

Foreslår å fjerne siste del, da dette 
kan være svært vanskelig å håndtere 
i praksis, og ikke minst en sak kan gi 
presedens for 
neste sak osv 

2. 2.  

NMCU-tilsluttede klubber kan miste sin status 
som NMCU- klubb, med dertil hørende 
økonomiske ytelser, dersom den ikke følger 
NMCUs vedtekter, eller handler på en måte 
som er til skade for NMCU eller 
motorsyklismens eller motorsyklisters 
omdømme. 

NMCU-tilsluttede klubber kan miste sin status 
som NMCU-klubb dersom den ikke følger 
NMCUs vedtekter, eller handler på en måte 
som er til skade for NMCU. eller 
motorsyklismens eller motorsyklisters  
omdømme 

 
Foreslår å fjerne siste del, da dette 
kan være svært vanskelig å håndtere 
i praksis, og ikke minst en sak kan gi 
presedens for neste sak osv 

 
§11 Vedtektsendringer §11 Vedtektsendringer  
  
1. 1. 
Endring av NMCUs vedtekter kan bare gjøres 
av 
årsmøtet. 

Endring av NMCUs vedtekter kan bare gjøres av 
landsmøtet 

2. 2.  
Vedtak krever 2/3 flertall. Vedtatte endringer trer 
umiddelbart i kraft, såfremt ikke annet er 
besluttet av årsmøtet. 

Vedtak krever 2/3 flertall. Vedtatte endringer trer 
umiddelbart i kraft, såfremt ikke annet er 
besluttet av landsmøtet. 
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§12 Oppløsning av NMCU §12 Oppløsning av NMCU  

   

1. 1.  

Forslag om oppløsning av NMCU må behandles 
på to 
påfølgende ordinære årsmøter. 

Forslag om oppløsning av NMCU må behandles 
på to 
påfølgende ordinære landsmøter. 

 

2. 2.  

Forslag må oppnå minst 2/3 flertall på hvert av 
de to 
årsmøtene for å bli vedtatt. 

Forslag om oppløsning må oppnå minst 2/3 
flertall på 
hvert av de to landsmøtene for å bli vedtatt. 

I tiden etter det første vedtaket skal sentralstyret 
utrede 
og vurdere alternativer til oppløsning. 

I tiden etter det første vedtaket skal sentralstyret 
utrede 
og vurdere alternativer til oppløsning. 

  

Likeledes skal den videre oppbevaring av 
NMCUs 
dokumenter og protokoller klargjøres. 

Likeledes skal den videre oppbevaring av 
NMCUs 
dokumenter og protokoller klargjøres. 

3. 3.  

Ved oppløsning bestemmer årsmøtet hvordan 
NMCUs 
aktiva skal fordeles. 

Ved oppløsning bestemmer landsmøtet hvordan 
NMCUs aktiva skal fordeles. 

4. 4.  

Sammenslutning med annen organisasjon regnes 
ikke som oppløsning, men skal dog behandles av 
ordinært eller ekstraordinært årsmøter. 

Sammenslutning med annen organisasjon regnes 
ikke som oppløsning, men skal dog behandles av to 
påfølgende ordinære eller ekstraordinære 
landsmøter. 

 

Forslaget må oppnå minst 2/3 flertall Forslaget må oppnå minst 2/3 flertall i begge møter  

 



 
 

b) - Forslag til vedtektsendring fra NMCU Møre og Romsdal 
 
 
 
 

 
 

Forslag til vedtektsendring fra NMCU Møre og Romsdal 
 

§ 4 Årsmøtet pkt. i 

Forslagstiller: NMCU Møre og Romsdal 

Gjeldende tekst: 

Valg av: 

- Leder for ett år 

- Nestleder for to år 

- fire styremedlemmer for to år 

- to varamedlemmer for ett år 

- tre medlemmer til valgkomiteen for ett år. 
 
Forslag: 

Valg av: 

- Leder for to år                    -    Partall 

- Nestleder for to år                  -    Oddetall 

- To styremedlemmer velges for to år        -    Partall 

- To styremedlemmer velges for to år        -    Oddetall 

- to varamedlemmer for ett år 

- Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer og to varamedlemmer som velges for ett år. 
 
Begrunnelse: 

For å opprettholde kontinuitet og forutsigbarhet så velges leder og nestleder for to år. For 

å unngå at leder og nestleder blir byttet ut samtidig så velges leder i partallsår og 

nestleder i oddetalls år. 

 
 

1/ 
 



 
 

Forslag til vedtektsendring fra NMCU Møre og Romsdal 
 

Viser til tekst § 5 kulepunkt 2 «Sentralstyret består av leder, nestleder, styremedlemmer og 

varamedlemmer. Ved valg bør kun halve sentralstyret skiftes ut av gangen. Nestleder og leder 

bør ikke skiftes ut samtidig». 

Ved å velge leder og nestleder for perioder på to år henholdsvis partalls- og oddetalls år kan 

en ta bort denne, og teksten i vedtektene ikke lenger har motstridende tekst. 

 
 

2/ 



 
NMCUs årsmøte 2023 
 
 

 
 

Forslag til vedtektsendring fra NMCU Møre og Romsdal 
 

§5 Sentralstyret pkt 4 

 
Forslagsstiller: NMCU Møre og Romdal 

 
Gjeldende tekst: Sentralstyret er også ansvarlig for å foreslå kandidater til den 

sentrale valgkomite 

Forslag: §4 pkt. 11. (Nytt punkt) 

Valgkomiteen skal finne kandidater til sentralstyret som skal lede og være med 

på å utvikle organisasjonen fremover. 

Årsmøtet velger valgkomite etter forslag fra avtroppende valgkomite. 

Årsmøtet velger valgkomiteens leder. Valgkomiteens innstilling sendes ut til 

medlemmene sammen med årsmøtepapirene og skal ikke godkjennes av det 

sittende styret før det blir lagt frem. 

 
Begrunnelse: 

Valgkomiteen skal arbeide selvstendig på vegne av medlemmene og kun 

svare overfor medlemmene ved årsmøtet. Dette for at de skal ta selvstendige 

vurderinger og ikke være styrt av det sittende styret. Valgkomiteens innstilling 

skal ikke godkjennes av det sittende styre før det blir lagt frem da dette kan reise 

tvil om valgkomiteens integritet. 
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Sentralstyrets kommentar til innkommet forslag til 
vedtektsendringer fra Møre og Romsdal krets:  
 
Møre og Romsdal krets har forslått tre vedtektsendringer.  
 
1. Endring av vedtektenes § 4, om valg.  
 
Sentralstyret støtter forslaget om og begrunnelsen for å endre valgperioden for sentralstyrets 
leder fra ett til to år, og at det vedtektsfestes en «rulleringsordning» som sikrer at ikke hele 
styret skiftes ut samtidig. Dette forslaget anbefales vedtatt.  
Sentralstyret støtter ikke forslaget om å vedtektsfeste at det skal velges to varamedlemmer til 
valgkomiteen. Erfaringsmessig har det vært vanskelig nok å finne tre faste medlemmer av 
valgkomiteen, og sentralstyret advarer derfor mot å vedtektsfeste at man nå må finne 
tilsammen fem. Sentralstyret kunne støttet forslaget dersom man skrev «..inntil to 
varamedlemmer», da dette er en mindre rigid bestemmelse.  
Sentralstyret finner derfor ikke å kunne anbefale forslaget med den foreliggende ordlyd.  
 
 
2. Endring av vedtektenes §5, om sentralstyret.  
 
Denne endringen følger logisk av den foreslåtte endringen av §4 over. Sentralstyret støtter 
forslaget om og begrunnelsen for å fjerne dette punktet.  
 
 
3. Endring av vedtektenes §5/ny §4.11, om valgkomiteen.  
 
Sentralstyret finner ikke å kunne anbefale dette forslaget til vedtektsendring.  
Prinsipielt bør ingen organer være selvsupplerende, slik det vil bli dersom valgkomiteen selv 
skal foreslå kandidater til valgkomiteen.  
De øvrige formuleringene i endringsforslaget er gode, men hører etter sentralstyrets mening 
ikke hjemme i vedtektene. Derimot kunne formuleringer av denne type gjerne blitt inntatt i en 
«Instruks for valgkomiteen», noe sentralstyret i så fall vil støtte. 
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c) - Forslag til vedtektsendring fra NMCU Oslo og Akershus 
 
 
NMCU  
Sentralstyret  
Årsmøtet i NMCU Oslo og Akershus Krets behandlet nedenstående forslag til endring av NMCUs 
vedtekter på sitt årsmøte 18. januar 2023. Det ble enstemmig vedtatt at forslaget sendes inn som sak 
til årsmøtet i NMCU sentralt.  
 
I henhold til NMCUs vedtekter fremmes derfor følgende forslag til behandling på førstkommende 
årsmøte 18. februar:  
 
Endring av NMCUs vedtekter §4 pkt 3b  
Nåværende pkt 3b  
«Sted og endelig tidspunkt for årsmøtet fastsettes av sentralstyret og kunngjøres sammen med 
foreløpig dagsorden på NMCUs hjemmesider senest 8 uker før årsmøtet.»  
 
Foreslås endret til  
 
«Sted og endelig tidspunkt for årsmøtet fastsettes av sentralstyret og kunngjøres sammen med 
foreløpig dagsorden på NMCUs hjemmesider senest 8 uker før årsmøtet. Årsmøtet skal arrangeres 
som et hybrid møte slik at det er mulig å delta både ved fysisk tilstedeværelse og digitalt vha egnede 
Internett-løsninger. Medlemmer som deltar digitalt skal ha samme mulighet som de som deltar fysisk 
til å se og høre alle innlegg, og kunne bruke sin tale-, forslags- og stemmerett. Den valgte plattform for 
digital deltagelse må kunne sikre identiteten til de digitale deltakerne»  
 
Begrunnelse  
 
NMCU har medlemmer over hele Norge. Det er for svært mange medlemmer nærmest uoverkommelig 
å reise til årsmøtestedet for å delta fysisk, både med tanke på tidsbruk og utgifter til transport og 
overnatting. Ved siste årsmøte i januar 2022 var mindre enn 1% av medlemmene tilstede. For en stor 
del av medlemmene er årsmøtet en fjern og lite relevant begivenhet, selv om det har stor betydning 
for all aktivitet og prioriteringer i NMCU. I en tid der NMCU sliter med fallende medlemstall er det 
viktigere enn noen gang å engasjere flest mulig medlemmer i alle sider av NMCU sin virksomhet. Når 
vi ser at det i de siste år er tatt i bruk digitale og hybride møteformer som tilbyr både sikker og god 
kommunikasjon med lyd og bilde samt sikker og verifiserbar stemmegiving synes det naturlig å gripe 
denne muligheten til å engasjere medlemmene i årets viktigste arrangement. Slike løsninger er tatt i 
bruk av både fylkes- og kommunestyrer, og bør også være et naturlig steg i utviklingen av arbeidet 
med medlemsengasjement og -kommunikasjon i NMCU. 
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Sentralstyrets kommentar til innkommet forslag til 
vedtektsendringer fra Oslo og Akershus krets:  
 
Sentralstyret finner ikke å kunne anbefale dette forslaget til vedtektsendring, av to grunner:  
 

1. Prinsipielt er det ikke ønskelig å vedtektsfeste en spesifikk gjennomføringsmodell for 
årsmøtet. I dette tilfellet blander forslaget «demokrati» og «teknologi». Hvordan det 
første skal ivaretas hører hjemme i vedtektene; hvilken teknologi som skal benyttes 
gjør det ikke, fordi teknologien er i stadig endring og utvikling.  

 
 

2. Det er korrekt at det finnes programvare i dag som muliggjør å arrangere «eventer» 
med over 6000 deltagere – noe man med dagens demokratimodell måtte tatt høyde 
for i og med at selve begrunnelsen for forslaget nettopp er å gi alle medlemmer 
mulighet til å delta. Det vil imidlertid representere et betydelig administrativt arbeid og 
kreve store menneskelige ressurser å forberede og rigge et årsmøte med et ukjent 
antall deltagere og samtidig sørge for et møte der alle som ønsker det får tale-, 
forslags- og stemmeretten ivaretatt under verdige rammer.  
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6 - Sentralstyrets forslag til retningslinjer og plan 
for driftsåret 2023 
 
NMCU Strategi for 2023 
Til grunn for strategien legges §1 i NMCUs vedtekter:  
Formål 
Norsk Motorcykkel Union (NMCU) er en politisk og religiøs uavhengig, ideell 
organisasjon. 
 
NMCU har som formål 
 
- å tale motorsyklistenes og motorsyklismens sak. 
 
 I 2023 innebærer det å: 

- Rekruttere og engasjere motorsyklister til NMCU 
- Jobbe for å etablere MC-forum i alle fylker 
- Delta aktivt i Nasjonal MC-dugnad 
- Være aktivt til stede på MC-messen og Arendalsuka 
- Delta i aktuelle politiske høringer 
- Etablere allianser med aktuelle samarbeidspartnere 

 
- å arbeide for trafikksikkerhet blant motorsyklister og mopedister. 
 

I 2023 innebærer det å: 
- Arbeide for å gjøre «Full kontroll» relevant før, under og etter føreropplæring 
- Arbeide aktivt for få del i offentlige tilskudd til trafikksikkerhetsarbeid  
- Delta aktivt i MC-dugnadens arbeid for å standardisere førerutviklingskurs 
- Arbeide for en praktisk gjennomførbar løsning dersom PKK innføres i perioden 

 
- å arbeide for at motorsykkelinteresserte kan dyrke sin interesse i et positivt miljø. 
 
 I 2023 innebærer det å: 

- Være aktivt til stede i lokale og regionale sammenhenger der motorsyklister møtes 
- Arbeide for gode holdninger knyttet til inkludering, mangfold, ansvarlig opptreden i 

trafikken, rusfri kjøring og bruk av egnet sikkerhetsutstyr 

 
- å være et koordinerende organ for medlemmer og klubber 

 
I 2023 innebærer det å: 
- Videreutvikle og forbedre organisasjonens kommunikasjons- og 

informasjonsløsninger 

 
Virksomhet 
NMCUs formål skal oppnås ved aktivt arbeide samt saklig ansvarsbevisst samarbeid 
med offentlige myndigheter og andre organisasjoner som det er naturlig å 
samarbeide med.  NMCU skal arbeide for å organisere og fremme 
motorsykkelinteressen i Norge. 
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7 - Sentralstyrets forslag til budsjett for driftsåret 2023 
Vedtektenes §4, pkt. 5 h.

2022 2023 Differanse
Resultat Budsjett R22 vs B23

   Driftsinntekter
      Salgsinntekter
         3010 Salg nettbutikk
         3015 Salg direkte 44 371 -44 371
         3040 Salg Full Kontroll 6 396 5 000 -1 396
         3045 Annonseinntekter
         3091 Momskompensasjon/ tilskudd 284 567 200 000 -84 567
         3110 Kontingenter 1) 2 526 877 2 526 877 0
         3111 Livskontingenter 7 500 -7 500
      Salgsinntekter 2 870 462 2 731 877 -138 585
      Annen driftsinntekt 8 000 -8 000
SUM Driftsinntekter 2 878 462 2 731 877 -146 585

   Driftskostnader

      Varekostnad
         4010 Varekjøp 61 982 25 000 -36 982
         4040 Full Kontroll 54 807 -54 807
         4080 Giro kontingenter/medl. kort 9 760 5 000 -4 760
         4110 Overført til kretsene 52 082 52 000 -82
         4115 Utgifter kretser/ kretsprosjekter 32 682 30 000 -2 682
         4117 Klubb - tilbakebet. Kontingent 69 300 58 000 -11 300
         4130 MC-bladet
SUM Varekostnad 280 613 170 000 -110 613

SUM Lønnskostnad 951 316 1 100 000 148 684

      Annen driftskostnad
         6300 Leie lokale 133 073 180 000 46 927
         6320 Felleskostnader 47 095 0 -47 095
         6340 Strøm
         6400 Leie maskiner 74 562 13 500 -61 062
         6420 Leie datastystemer 19 485 20 000 515
         6620 Vedlikehold, data 169 124 50 000 -119 124
         6705 Honorar regnskap 79 830 80 000 170
         6720 Systemkostnad Tripletex 8 501 6 000 -2 501
         6725 Innleide tjenester 207 228 50 000 -157 228
         6800 Kontorrekvisita 2 286 2 000 -286
         6811 Medlemsregister 166 799 25 000 -141 799
         6820 Trykksak 22 886 25 000 2 114
         6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. 8 507 15 000 6 493
         6890 Annen kontorkostnad 4 366 5 000 634
         6900 Telefon 12 660 10 000 -2 660
         6940 Porto 43 236 40 000 -3 236
         7100 Reiseutgifter 7140, 7160 38 333 75 000 36 667
         7300 Nettkostnader 15 593 20 000 4 407
         7310 Premier og gaver 2 000 5 000 3 000
         7330 Annonser og reklame 144 176 50 000 -94 176
         7400 Kontingent, fradragsberettiget 118 278 120 000 1 722
         7420 Gave, fradragsberettiget 1 000 -1 000
         7500 Forsikringspremie 13 202 15 000 1 798
         7600 Lisenskostnader 87 557 90 000 2 443
         7700 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter 46 938 30 000 -16 938
         7710 Møtekostnader 1 446 5 000 3 554
         7720 Årsmøte 35 000 35 000
         7740 Kretsmøter 171 792 200 000 28 208
         7750 MC-Messe 80 000 80 000
         7760 Jubileum 131 441 0 -131 441
         7770 Bank og kortgebyrer 13 534 15 000 1 466
         7771 Elektronisk behandling av transaksjoner 1) 33 613 50 000 16 387
         7790 Annen kostnad, fradragsberettiget
SUM Annen driftskostnad 1 920 819 1 311 500 -609 319

SUM Driftskostnader 3 152 748 2 581 500 -571 248

Driftsresultat -274 286 150 377 424 663

Regnskapskonto
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Kontingentinntektene bygger på medlemstall pr. 31.12.2022. Forventet resultat er 
pluss Kr 150 000 som tilsvarer kontingent fra ca. 315 medlemmer. 
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8 - Valg 
 
 
 
 
Vedtektenes §4, pkt. 5 i:  
 

a) Valgkomiteens forslag til sentralstyre for driftsåret 2023  
 
 
 
 
 
 
 
Sentralstyret:  
 
Leder: Odd Terje Døvik, Søgne 1 år - Gjenvalg  
 
 
Nestleder: Siv Kristoffersen; Tønsberg 2 år – Ikke på valg  
 
 
Styremedlem: Kjersti Løge, Molde 2 år – Ikke på valg  
 
 
Styremedlem: Bjørn-Viggo Larsen, Finnsnes 2 år - Gjenvalg  
 
 
Styremedlem: Ole Jørgen Dønnestad, Søgne 2 år - Ikke på valg  
 
 
Styremedlem: Arild Lind, Skjetten, 2 år   
 
 
Varamedlem: Kari Storstrand, Bodø 1 år - Gjenvalg  
 
 
Varamedlem: Tor-Atle Hansen, Bøverbu 1 år  
 
 
 

Valgkomiteen, 25. januar 2023 
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Opplysninger om kandidatene:  
 
Leder: Odd Terje Døvik  
Alder: 60 år  
Bosted: Søgne, Vest-Agder  
Oppvekststed: Vennesla, Vest-Agder  
Yrke: Administrerende direktør  
Kjørt sykkel i: 44 år  
Klubb: Livstidsmedlem  
NMCU-verv: Leder av sentralstyret fra 2017  
Fylkessekretær NMCU Vest-Agder  
 
Nestleder: Siv Kristoffersen  
Alder: 58 år  
Bosted: Nøtterøy, Vestfold  
Oppvekststed: Oslo/Tjøme  
Yrke: Konsulent  
Kjørt sykkel i: 20 år  
Klubb: NAF MC Vestfold  
NMCU-verv: Medlem i sentralstyret fra 2018 Fylkessekretær Vestfold fra 2013  
 
Styremedlem: Kjersti Løge  
Alder: 60 år  
Bosted: Molde, Møre og Romsdal  
Oppvekststed: Sandnes, Rogaland  
Yrke: Selger  
Kjørt sykkel i: 14 år  
Klubb: NAF MC Møre og Romsdal  
NMCU-verv: Medlem i sentralstyret fra 2017 Fylkessekretær NMCU Møre og 
Romsdal  
 
Styremedlem: Arild Lind 
Alder: 55 år  
Bosted: Skjetten, Viken  
Yrke: Rådgiver  
Kjørt sykkel i: Lappen på lett i 1984, tung et par år og tok opp hjelmen 
igjen i 2019 
NMCU-verv: Varamedlem i sentralstyret fra 2021  
 
Styremedlem: Bjørn-Viggo Larsen  
Alder: 51 år  
Bosted: Silsand, Troms og Finnmark  
Oppvekststed: Finnsnes  
Yrke: Sjåfør  
Kjørt sykkel i: 33 år  
Klubb: Finnsnes MC NMCU-verv: Kretsleder NMCU Troms siden 2020  
Styremedlem NMCU Troms siden 2018  
 
 
 
 



3 

 
Varamedlem: Tor-Atle Hansen  
Alder: 50 år  
Bosted: Bøverbu, Oppland  
Oppvekststed: Raufoss, Innlandet  
Yrke: Skiftkoordinator  
Kjørt sykkel i: 17 år  
Klubb: Rødfos MC-entusiaster  
NMCU-verv: Styremedlem i NMCU Oppland fra 2014  
Kretsleder NMCU Oppland fra 2016  
Medlem sentralstyret fra 2018  
 
Varamedlem: Kari Storstrand  
Alder: 53 år  
Bosted: Bodø, Nordland  
Oppvekststed: Grimstad, Agder  
Yrke: Arbeider innenfor rus/psykiatri  
Kjørt sykkel i: 13 år  
Klubb: Bodø MC Club / Løvebakken MC  
NMCU-verv: Nestleder NMCU Nordland krets  
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b) - Sentralstyrets forslag til valgkomité for Årsmøtet 2024  
 
 
 
 
 
Valgkomité:  
 
Leder:   Hans Vestre, Kråkstad i Viken 
 
Medlem: Mary-Ann Hamsund Rikardsen, Tromsø 
 
Medlem:  
 
 
 
 

Sentralstyret, 03. februar 2023 
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