NORSK VETERAN MOTORSYKKEL CLUB

Protokoll
STYREMØTE NR 3 2019.
Møtet avholdt: på Skype
Dato: tirsdag 14. mai 2019 1900
Til stede:
Torbjørn Vik, Gunnar Hop, Frode Eggestad, Merethe Larsen og referent Ingrid Hop
Forfall: Kari-Ann Iversen

SAKSLISTE STYREMØTE NR 3/2019

SAK 1/2019

Godkjenning av protokoll styremøte nr 2 2019
Protokollen er godkjent uten merknader og publisert i StyreWeb

SAK 2/2019

Regnskap pr. 30.april 2019
De ulike postene i balansen ble redegjort for. Bjørn har fått
utbetalt all lønn inkl. feriepenger opparbeidet i 2018 og 2019, ut
over dette er det ingen spesielle økonomiske hendelser i april.
Utestående kontingent pr. 18.mai er 30.380,-

SAK 4/2019

Status webside og medlemsregister i StyreWeb
Merethe lærer seg web-redigering, medlemsregister og Gnistregistrering. Tar kontakt med StyreWeb for å få informasjon om
hvordan sende Gnist-invitasjon til medlemmene.
Ingrid undersøker om autogiro og mulighet for månedlige trekk
av kontingent i StyreWeb er gått i orden.

SAK 5/2019

Skogsløpet 2019
Merethe kontakter Arne Johan Husberg for å få oppdatert
medlemsliste for distribusjon på hjemmesiden.
150 treffmerker er bestilt med leveranse direkte til arrangør.
Oversikt over tilgjengelige diplomer sendes arrangør. Gunnar
gjennomgår deltakerlisten for å se hvem som kvalifiserer til
diplom, frist for påmelding utgår 1.juni.

Arrangør stiller til disposisjon telt, stoler og bord. Vi tilbyr kaffe
og kaker til besøkende i teltet. Torbjørn besitter to beach-flagg,
tar disse med dersom han kjører bil til treffet. Gunnar tar med
klubbeffekter for salg og sørger for innkjøp av nye caps. I
utgangspunktet 100 stk., antall vurderes etter pris.
Styreleder ble gitt fullmakt til å subsidiere flybillett for Merethe.
SAK 6/2019

MC messen 2019
Gjennomføringen gikk bra, men ble kostbar med ca 20.000,- over
budsjett. Styremedlemmene vekslet på å bemanne standen.
Godt initiativ å ta med sykler fra Trøndelag. Klubben fikk 5 nye
medlemmer under messen, og har økt med 15 nye medlemmer
siden februar.

SAK 7/2019

LMK årsmøte 2019
Torbjørn og Bjørn deltok fra NVMC. Torbjørn redegjorde for
saker som var oppe til behandling.

SAK 9/2019

Representasjon på arrangementer og løp
Torbjørn planlegger å delta på følgende:
19 mai : Storvatnet rundt, NVMC Fosen
26 mai: Burudløpet, Drammen MHK
02. juni: Midtsommersmellen Stiklestad, Nord Trøndelag MHK
22 juni: Stjørdalsløpet, Stjørdal VMC
29 juni: Skogsløpet
15 september: Leksvikspretten, NVMC Fosen
I tillegg deltar jeg på noen løp og treff som ikke står i NVMC’s
terminliste.
Gunnar planlegger å delta på følgende:
26 mai: Burudløpet, Drammen MHK
8. – 11.juni: Trondhjemsridtet 1919
29 juni: Skogsløpet
Merethe planlegger å delta på følgende:
25.5: Motordagen i Harstad
Motorkonvoien: 1.juni i Tromsø, 2.juni Tromsø-Narvik, 7.-9.juni
på Motortreffet på Lillehammer.
14.-16.juni: Lofottreffet arr: Lofoten Motorhistoriske Forening
21.-22.juni Tohjulsløpet arr: Norsk Tempoklubb,
9.-11.aug. Horkentreffet på Finnsnes arr: Gammelhorken
Veterankjøretøyklubb

Kari-Ann planlegger å delta på:
28. – 30.juni: Finnmarkstreffet arr: NVMC avd. Finnmark
Frode planlegger å delta på følgende:
24. – 26.mai: Støatreffen arr: NVMC avd. Elverum/Våler MC vet.
Vårskjelven arr: NVMC avd. Sunnmøre
14. -16.juni: Alvdal treffet arr: Arve & Arve

10/2019

Rydding og flytting av lageret på Gran
Rydding, vasking og flytting gjennomføres torsdag 18.juli av
Frode, Gunnar og Torbjørn.
Lokalene på Burud inspiseres av Gunnar og Torbjørn under
treffet der 26.mai.
Merethe ønsker seg en eske brosjyrer til utdeling på
arrangement og treff, mulig det finnes på Gran. Ingrid leter etter
originalfila for mulig redigering før opptrykk av evnt. ny utgave.

Eventuelt
Blomsterhilsen som takk for innsatsen er oversendt Bjørn
Ingrid iverksetter arbeid med momskompensasjon.
Vedtatte styremøter/ aktiviteter i 2019
Avtalt styremøte på Skype tirsdag 10.september kl. 19.00
NVMC-stand på Ekeberg lørdag 21.september? Merethe og
Kari-Ann kan stille. Torbjørn forespør Kim Jarre om mulighet
for utstillingskjøretøy. Norsk Veteranvognklubb er arrangør,
Ingrid undersøker pris på standleie.
Diskusjon om Facebook-siden skal være lukket eller åpen.
Konklusjon; siden bør forbeholdes medlemmene og holdes
lukket inntil videre. Innmeldingsskjema sendes de som
forespør å bli med i gruppa som ikke allerede er
medlemmer.

Trondheim 20. mai 2019
Torbjørn Vik
styreleder

