Retningslinjer for organisering og drift av
mc-aktivitet i NVIO lokalforeninger.

1. Hensikt
a. Gi veteraner med interesse for mc, anledning til felles landsdekkende
NVIO-aktivitet.
b. Mc-aktivitet er åpen for alle NVIOs medlemmer.
2. Formål
a. Påse at mc-aktivitet organiseres, finansieres og utøves ensartet, i regi av
NVIO.
b. Bidra til at NVIOs resurser rettes mot organisasjonens egne medlemmer.
c. Påse at NVIO som organisasjon ikke assosieres med samfunnskritisk mcaktivitet.
d. Gjennom entydige retningslinjer sentralt, bistå de LF som ønsker slik
aktivitet.
3. Organisering
a. Mc-gruppe organiseres som aktivitet i den enkelte LF, innenfor NVIO
vedtekter og vedtatte retningslinjer.
b. Mc-aktivitet likestilles med øvrig aktivitet i LF.
c. Det kan om ønskelig etableres regionalt samarbeid mellom flere mcgrupper.
d. Regionalt samarbeid implementeres av involverte LFs styrer.
e. Formalisert eller økonomisk samarbeid med selvstendige MC-klubber er
ikke forenlig med NVIOs Vedtekter.
4. Merke
a. Det utformes sentralt, eget NVIO-MC merkesett.
5. Medlemmer
a. Mc-gruppens deltakere er registrert som betalende medlemmer av NVIO.
b. Som medlem i NVIO tilfredsstilles krav til deltakelse i/ tilhørighet til mcgruppe.
6. Vedtekter
a. Det etableres ikke egne vedtekter, lover eller regler sidestilt NVIOs
vedtekter.
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7. Økonomi
a. Mc-aktivitet finansieres som øvrig aktivitet i regi av NVIO LF.
b. Det søkes om midler i hht. aktivitetsplan for kommende år gjennom
tilhørende LF.
c. Det etableres ingen egen økonomi for mc-aktiviteten.
d. Det er ingen egen kontingent for å delta i mc-aktiviteten.
8. Lokaler
a. Det stilles ikke egne lokaler til disposisjon spesielt for mc-aktivitet.
9. Aktivitet
a. Deltakere i mc-gruppe styrer egen aktivitet vist og vedtatt i LFs normale
aktivitetsplan. Denne gir også grunnlag for søknad om midler/ støtte for
gjennomføring.
b. Aktivitet/ arrangement planlagt for flere LFs mc-grupper eller felles innen
en region, skal forankres organisatorisk og økonomisk til en LF. Midler
søkes/ utbetales også slik.
c. Tilsvarende om flere regioner ønsker felles aktivitet. Eks. vis nasjonalt
treff.

All aktivitet i NVIO-regi, også mc-gruppenes, skal til en hver tid utøves etter
gjeldende NVIO Vedtekter.

Følgeskriv fra forbundsstyret:
NVIO og MC-relatert veteranarbeid.
Etter Landsmøtet 2012 ble det i NVIO FS vedtatt å se på MC-relatert aktivitet innen
veteranmiljøet.
NVIO FS nedsatte en arbeidsgruppe med formål å se etter mulighet å samle miljøet i en
NVIO-MC klubb.
Det ble raskt avklart at det ikke var en reell mulighet for slikt, ut fra de ulike MC-klubbers
egne vedtekter samt en splittelse innad i miljøet.
Tanken om og arbeidet med et NVIO MC ble derfor lagt bort.
Fokus ble da satt på å utarbeide retningslinjer for organisering og drift av mc-aktivitet i regi
av NVIOs lokalforeninger.
Dette arbeidet ble presentert for Ledersamlingen 2013 og der bifalt.
Retningslinjer mc-aktivitet ble enstemmig vedtatt som sak nr. 26/13, gjeldende fra 1. mai
2013 og utsendt NVIOs lokalforeninger for implementering.
Det bør her også nevnes at NVIO FS i samme styremøte vedtok å utarbeide retningslinjer for
alle typer aktivitet/ undergrupper tilknyttet NVIO og NVIOs lokalforeninger. Retningslinjene
skal, som for mc, sikre ensartet/ enhetlig etablering uavhengig av aktivitet.
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NVIO håper det, gjennom etablering av MC-aktivitet lokalt, kan bidra til at veteraner med
interesse for motorsykkel og motorsykkelkjøring kan samles og utvikle et felles MC-miljø,
uavhengig av klubbtilhørighet, under en ”NVIO-paraply”.
I ettertid registreres det en viss uro i deler av MC-miljøet.
Om dette skyldes at nødvendig informasjon ikke er meddelt eller at retningslinjene ikke er
informert om i sin helhet vites ikke.
Dette er i så fall NVIOs lokalforeningers ansvar å bidra med.
Spesielt trekkes det likhetstegn mellom NVIO LFs mc-grupper og begrepet MC-klubb.
Det vises til enkeltpunkt i retningslinjene, spesielt innen organisering av mc-grupper, som
begrensende og splittende for miljøet.
Så, for at det ikke skal herske noen tvil:
NVIO skal ikke/ prøver ikke å lage noen form for landsomfattende MC-klubb for veteraner.
Bakgrunn for de retningslinjer som er utarbeidet, er behov for ensartet drift av mc-aktivitet i
regi av NVIOs lokalforeninger, uansett lokalisering. Dette på lik linje med øvrig aktivitet som
arrangeres for NVIOs medlemmer, som marsjgruppe, hundegruppe, osv.
Som ansvarlig organisasjon må NVIO sette retningslinjer for egen drift og slik påse at midler
tildelt fra det offentlige forvaltes i henhold til forutsetning.
Det er for øvrig satt i gang arbeid med å utarbeide retningslinjer for all type aktivitet i regi av
NVIO LF.
Før et gjensidig samarbeid mellom de ulike MC-klubbene og NVIO kan etableres, er det
viktig å forstå at NVIO kan ikke forplikte seg til å støtte frittstående selvstendige klubber/
foreninger/ organisasjoner økonomisk, om det er slikt samarbeid som menes.
Om samarbeid er; -felles ønske om best mulig veteranarbeid og tilbud av ulikt slag til
veteraner, er det fra NVIOs side ikke noe til hinder for dette.
Denne type samarbeid ønsker NVIO velkommen, uansett fra hvilken klubb/ forening eller
organisasjon det måtte tilbys, så lenge dette ligger innenfor det NVIOs vedtekter og
retningslinjer setter som begrensning.
At retningslinjene for mc-aktivitet i NVIO-regi skal utelate samarbeid mellom selvstendige
veteranrelaterte MC-kubber og NVIO, må forståes som en bevist feiltolkning av de
retningslinjer NVIO innfører, for egne mc-aktiviteter.
Retningslinjene ekskluderer ingen av NVIOs mc-kjørende medlemmer å være medlem i
hverken den ene elle andre MC-klubben, samtidig som det deltas i mc-relatert aktivitet
NVIOs mange lokalforeninger måtte arrangere.
Under del 3- «Organisering» i retningslinjene, er det satt følgende kriterier:
a.
b.
c.
d.

Mc-gruppe organiseres som aktivitet i den enkelte LF, innenfor NVIO vedtekter
og vedtatte retningslinjer.
Mc-aktivitet likestilles med øvrig aktivitet i LF.
Det kan om ønskelig etableres regionalt samarbeid mellom flere mc-grupper.
Regionalt samarbeid implementeres av involverte LFs styrer.
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e.

Formalisert eller økonomisk samarbeid med selvstendige MC-klubber er ikke
forenlig med NVIOs Vedtekter.

Om det er punkt e. som volder bekymring, er dette et resultat av de «uroligheter» som ble
generert i miljøet rundt Norway House i Lommedalen og den splittelse som der munnet ut i
flere uavhengige MC-klubber.
NVIO kan ikke inngå formalisert eller økonomisk samarbeid med en eller flere av disse MCklubbene uten at en eller flere av dem blir utelatt/ forskjellsbehandlet.
Dette er noe av kjernen i og bakgrunn for utarbeidelse av retningslinjene. Ved et formelt
og/eller økonomisk samarbeid med en selvstendig MC-klubb, vil veteraner ikke tilsluttet
NVIO, fritt kunne delta på NVIO-finansiert aktivitet.
Slik sammenblanding av økonomi kan ikke NVIO innlemmes i.
Stor del av innbetalt medlemskontingent går tilbake til lokalforeningene for finansiering av
medlems-aktiviteter.
Slik også med midler tildelt NVIO som organisasjon, fra FVT.
Særstilt er «veterantreff», såkalte pizzatreff, betalt av FVT. Her deltar alle veteraner,
uavhengig av om de er tilsluttet noen av veteranorganisasjonene.
Slik også ved felles mc-aktiviteter bekostet av FVT, alle kan delta, uavhengig av
klubbtilhørighet.
Det som generelt kan sies angående lokaler, er at dette ikke kan forfordeles noen av
lokalforeningens medlemmer/ aktivitetsgrupper.
NVIO ønsker gjennom sitt vedtak i FS å påse at all aktivitet knyttet til mc gis lik og ensartet
anledning til utøvelse i lokalforeningene.
Det er fra NVIOs side ikke satt begrensninger for det enkelte NVIO medlems tilhørighet
i mc-miljøet så lenge det utøves på rett side av de lover og regler samfunnet setter.
Slik er det også fritt for de omtalte MC-klubbers medlemmer å delta i de aktiviteter som
tilbys, forutsatt at de da er tilsluttet NVIO som medlem.
Et «sted å være» bekostet av FVT direkte og/ eller utbetalt/ organisert gjennom NVIO, kan
alle veteraner benytte seg av, uavhengig av medlemskap i MC-klubber eller
veteranorganisasjoner.
Mc-grupper kan fritt etableres i lokalforeningene og aktivitet organiseres i hht. NVIOs
retningslinjer.
Men formelt eller økonomisk samarbeid direkte med selvstendige MC-klubber kan
NVIO ikke inngå.
MC-klubbene har i egne vedtekter eller instrukser selv poengtert viktigheten av å være
organisasjonsnøytral og selvstendig.
Om det fra veteran mc-miljøet ønskes en samlet enhetlig landsdekkende MC-klubb for
veteraner, som også ønsker samarbeid med NVIO om prosjekter til gode for veteraner
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generelt, bør slikt etter NVIOs mening, komme som samlet innspill fra flere av de etablerte
MC-klubbene med ”formålsparagraf” om godt veteranarbeid.

For NVIO FS
Bernt Ove Røthe
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