Årsberetning for Norsk Veteran Motorsykkel Club 2018
STYRETS ARBEID
Det har i regnskapsåret 2018 vært avholdt 1 ordinære styremøter og 5 telefonstyremøter.
Telefonmøter har vist seg effektivt og kostnadsbesparende.
Styret har bestått av:
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. Varamedlem
2. Varamedlem

Torbjørn Vik
Gunnar Hop
Frode Eggestad
Stig Bjørvik
Kjell Gunnar Årnes
Øivind Fengås
Arve Rye

Utenfor styret:
Forsikringskontakt
Løpskooordinator

Per Nygaard
Steinar Røstad

VIRKSOMHETEN
Virksomheten har vært drevet fra klubbsekretærens hjemmekontor.
Bjørn Halvorsen er fast ansatt klubbsekretær med 50 % stilling.
Regnskap har i 2018 vært ført av klubbsekretær.
Revisor har vært Revisorgruppen Oslo AS ved Arnt Holm Toverud
Klubbens eiendeler og arkiv er lagret i tempererte lokaler på Gran.
VIRKSOMHETENS FORMÅL
Klubbens formål er å fremme og ivareta interessen for alle veteranmotorsykler og
mopeder og andre interessante kjøretøyer definert som motorsykkel i Norge.
Klubben skal arbeide på nasjonal basis for gjensidig forståelse for de miljø- og samfunnsmessige
forhold som eierskap og bruk av slike veterankjøretøyer representerer – og være det nasjonale
samlingspunkt for aktiv bruk av disse.
NVMC skal aktivt fremme forståelse i samfunnet for den kulturarv norsk motorsykkelhistorie
representerer.
VIRKSOMHETENS FORURENSING TIL YTRE MILJØ
NVMCs virksomhet forurenser ikke det ytre miljø ut over hva som anses som normalt
for en tilsvarende organisasjon.

ØKONOMI
Klubbens økonomi er fortsatt tilfredsstillende og stabil. Resultatet for 2018 ga et overskudd på kr.
13.318 (urevidert). Endelige tall vil bli lagt frem når regnskapet er revidert.
Inntekter fra kontingenter ble ca. 37.000 lavere enn budsjett, annonseinntekter ca. 6.000 høyere enn
budsjett og momsrefusjon ca. 5.000 høyere enn budsjett.
På kostnadssiden har det vært en reduksjon av portokostnader. Klubben har hatt kostnader ved
sponsing av lokalavdelinger etter søknad og kostnader knyttet opp mot registrering av varemerke.
Den totale reduksjon av kostnader er større enn svikten på inntektssiden.
Styret mener at kommende år vil gi et resultat som gir grunnlag for fortsatt drift.
Kontingenten for ordinære medlemmer har vært kr. 490,- og familiemedlemmer har et forenklet
medlemskap til kr. 50,-.
Klubben har 1 ansatt i 50% stilling.
Budsjettet for 2019 er satt opp i tråd med eksisterende medlemsmasse og uendret kontingenter som
i 2018. Øvrige poster i budsjettet er foreslått som faktisk forbruk i 2018 og nye aktiviteter i 2019.
For 2019 foreslås kontingentene uendret, dvs. 490 kr for ordinære medlemmer og 50 kr for
familiemedlemmer
FORTSATT DRIFT
Forutsetning for videre drift er til stede og årsregnskapet for 2018 samt budsjett for
2019 er satt opp under denne forutsetning. Det er styrets oppfatning at årsregnskapet
som fremlegges gir tilfredsstillende informasjon for å bedømme organisasjonens stilling
og resultat. Det er budsjettert med et positivt resultat.
ARBEIDSMILJØET
NVMC har en person ansatt i 50 % stilling. Arbeidssted er hjemmekontor og arbeidsmiljøet anses
tilfredsstillende.
LIKESTILLING
Likestilling et ikke et relevant problem med en person ansatt.
MEDLEMSMASSEN
Det var registrert 2.325 medlemmer pr. desember 2018.
Av disse er 31 familiemedlemmer og 12 utenlandske medlemmer.
I tillegg kommer 55 samarbeidende klubber og ﬁrma.
Det er en netto reduksjon på 69 medlemmer fra i fjor.
LOKALAVDELINGER / MERKEKLUBBER
NVMC har 29 registrerte lokalavdelinger og 8 tilknyttede klubber fordelt over hele
Landet. Ikke alle lokalavdelinger har hatt aktivitet i 2018.
I 2018 ble det søkt om momsrefusjon fra 6 lokalavdelinger og 2 tilknyttede klubber. Disse delte på
36.804 kr.

SIDEVOGNA OG KALENDER
Klubb-bladet Sidevogna kom ut med 6 utgaver. Sidevogna nr. 6 2018 ble distribuert sammen med
kalender for 2019.
Ansvarlig for layout, og alltid regelmessig utgivelse er redaktør Jan Lind.
Ansvarlig redaktør er styrets leder.
NETTSIDEN/DIGITAL KOMMUNIKASJON
Hjemmesiden
NVMC’s nettsider har hatt ca 4500 besøkende i 2018.
Vi har lagt ut 19 artikler, dette har i hovedsak vært stoff fra LMK. I tillegg legges møtereferater og
andre dokumenter ut fortløpende.
Sidene er oppdatert med «personvernerklæring» og «behandlingsgrunnlag for personopplysninger» i
henhold til GDPR forordningen som ble gjeldende fra juli 2018.
Det jobbes med å ferdigstille egen modul som kan brukes til påmelding på Skogsløpet fra år til år.
Klubbens satsing på web og sosiale medier har vært fast tema på styremøter også i 2018.
Facebook
Det har tidligere vært en Facebook gruppe ved navn «NVMC» som naturlig nok kunne forveksles med
Norsk Veteran Motorsykkel Clubs offisielle side. Navnelikhet på FB-siden ble løst på en omforent
måte med administrator for den aktuelle siden, og den skiftet navn.
Nå har Norsk Veteran Motorsykkel Club to Facebook sider: «NVMC» og «Norsk Veteran Motorsykkel
Club». I tillegg har vi en lukket Facebook gruppe ved navn «Norsk Veteran Motorsykkel Club»
Gnist
Det er pr. 20. desember 2018 registrert 504 kjøretøy i Gnist. Disse er innmeldt fra 197 medlemmer.
Styreweb
Vi har i løpet av 2018 meldt inn 21 saker til styreweb. Dette har vært saker i kategoriene
«brukerhjelp», «Feil i styreweb» og ønske om ny funksjonalitet. Sakene gjelder både nettsidene,
faktura/regnskap og Gnist. Vi opplever at Styreweb stort sett svarer ut henvendelsene raskt.
LMK
Det er totalt 275 LMK-forsikringer som er registrert med tilhørighet til Norsk Veteran Motorsykkel
Club. 7 blivende klassikere: 3 helforsikring og 4 med lagringsforsikring. 268 kjøretøy eldre enn 30 år:
239 helforsikring og 29 lagringsforsikringer.
Det er et stort potensial for ﬂere LMK forsikringer som er markedets beste tilbud for veterankjøretøy.
Per Nygaard er vår forsikringskontakt mot LMK.

MEDLEMSREGISTER
StyreWeb er leverandør av en komplett modulbasert løsning bygget rundt medlemsregisteret. Dette
gjør at funksjoner som, regnskap, fakturering av medlemsavgift og registrering i Gnist
(kjøretøyregister) fungerer «sømløst». Styrets medlemmer har tilgang til medlemsregisteret.
Løsningen har også funksjon for sentral lagring av styredokumenter. Og vi har tilgang til dokumenter
som LMK har delt fra sin «StyreWeb-løsning».
LØP
Skogsløpet ble i 2018 arrangert i regi av NVMC Vestfold. Løypa gikk gjennom naturskjønne deler av
indre Vestfold, på gode og veteranvennlige veier. Innkvartering og løpskontor var på Skiringssal
Folkehøyskole ved Sandefjord, og løpet samlet ca. 125 deltakere i fint vær.
Trondhjemsridtet 1919 arrangeres av en egen klubb med samme navn, som er opprettet for formålet
og er tilknyttet NVMC gjennom en samarbeidsavtale. Trondhjemsridtet 1919 er Norges svar på
«Skagenløbet» og «Skåne Rundt». Løpet engasjerer flere lokalavdelinger i Øst- og Midt-Norge, og vil
neste gang bli arrangert i 2019, 100 år etter det opprinnelige løpet gikk av stabelen.
Novemberløpet 2018 ble arrangert av NVMC avd. Motorsport medio oktober i kjente omgivelser i
Follo med 40 deltakere fra inn- og utland. Årets løp ble kjørt under gunstige forhold som i 2017.
Det er stor aktivitet i lokalavdelingene og terminlista inneholdt tilsammen 28 løp og treff. I tillegg
kommer andre uregistrerte lokale arrangement, samt at klubbens medlemmer deltar i en rekke
arrangementer for veteranmotorsykler i inn- og utland.
VIRKSOMHET OG FREMTIDSUTSIKTER
Norsk Veteranmotorsykkel Clubs kjernevirksomhet er drift av en organisasjon for bevaring av
historiske, klassiske og andre bevaringsverdige motorsykler, og opprettholdelse av et felles miljø med
informasjon og kontakt gjennom vårt medlemsblad Sidevogna. Medlemskap er personlig og klubben
drives av entusiaster for entusiaster.
Klubbens eiendeler og arkiv er sikret på en god måte på lageret på Gran.
Styret har revidert klubbens skrevne retningslinjer for hele klubbens aktivitet. Etter godkjenning i
generalforsamlingen er retningslinjene publisert på klubbens hjemmeside. Alle vesentlige forhold
omkring driften er basert på dokumenter vedtatt i generalforsamlinger og i styremøter.
Styret noterer med interesse at det er stor og økende aktivitet innenfor veteranmotorsykkelmiljøet i
Norge. Mye av aktiviteten skjer gjennom lokalforeninger og merkeklubber. Styret har som ambisjon
å søke samarbeid med disse for å øke vårt miljøs innflytelse i samfunnet for områder som er relevant
for våre felles interesser.
Stavanger 5/1-2019
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