NORSK VETERAN MOTORSYKKEL CLUB

Protokoll
STYREMØTE NR 4 2019.
Møtet avholdt: på Skype
Dato: tirsdag 10. september 2019 1900
Til stede:
Torbjørn Vik, Gunnar Hop, Frode Eggestad, Merethe Larsen, Kari-Ann Iversen og
referent Ingrid Hop

SAKSLISTE STYREMØTE NR 4 2019

SAK 11/2019

Godkjenning av protokoll styremøte nr 3 2019
Protokollen ble gjennomgått og oppfølgingspunkter belyst.
Sak: 4 – vedr. autogiro og mnd. trekk for medlemskontingent –
Ingrid sjekker på nytt med StyreWeb.
Merethe har sendt invitasjon til Gnist til alle medlemmer.
Sak: 9 – Kari-Ann forespør Snorre Sundquist om han vil skrive litt
for Sidevogna fra onsdagstreffene, som han så levende har
referert fra og publisert på Facebook.
Kalender for 2020: Treff etc som skal trykkes på må meldes til
Steinar Røstad, frist 10. november.
Sak: 10 – Det er få utgaver igjen av NVMC brosjyren, behov for
redigering og nytt opplag av disse. Originalfila er ikke funnet, kun
en pdf-fil. Gunnar kopierer for utdeling på Ekeberg.
Protokollen ble godkjent og er publisert i StyreWeb.

SAK 12/2019

Regnskap pr. 30.august 2019
God kontroll på utgiftene, det svikter på inntektssiden.
Tre annonsører har trukket seg etter tredje utgave av Sidevogna.
Det er sendt ut krav på 18.000,- for annonser for de tre første
utgavene. Kan vi finne nye annonsører, f.eks ut i distriktene?
Kari-Ann lager oversikt over retrobutikker som kanskje kan være
interessert i annonse.

Utestående kontingent pr. 30.august er 24.500,SAK 13/2019

Gnist og Matrikkel
Matrikkel; siste utgave ble trykket i 2003, styret konkluderte med
at det er en for omfattende jobb å innhente informasjon for ny
utgave.
Gnist; det er en for liten andel av medlemmene som har tatt i
bruk Gnist så langt til at det er blitt et så godt verktøy som
ønsket.
Torbjørn skriver i Sidevogna om temaet.
Styremedlemmene legger inn egne sykler og bruker Gnist aktivt
med tilbakemelding på neste styremøte.

SAK 14/2019

Lageret på Burud
Ingrid utarbeider oversikt over antall utgaver av Sidevogna. Ved
gjennomgang ble 5 eksemplarer av hver utgave lagret. Det viste
seg å være noen hull i noen årganger. Oversikten viser at klubben
mangler helt nr. 2 og nr. 3 for 2017 og nr. 4 og nr. 5 for 2018.
Detaljert liste sendes styremedlemmene, det henstilles til alle å
bidra med manglende utgaver.
Gunnar redegjorde for medlemsmateriell og annet utstyr eid av
klubben.
Vi har behov for supplering av klistremerker i metallfolie som
tåler vær og vind, samt caps og T-skjorter.
Pris på caps er innhentet og vi besluttet å gå til innkjøp av 100
stk. med utsalgspris 149,Ingrid sjekker pris på T-skjorter med og uten krage, samt
klistremerker.

SAK 15/2019

Kostnadsdekning for styrets medlemmer
Klubben dekker reise, opphold og bevertning for ett styremøte
pr år, normalt i januar, og tilsvarende for Generalforsamlingen. I
tillegg dekkes deltakeravgift, overnatting og felles bevertning
under Skogsløpet. Ønske om annen representasjon utover dette,
samt refusjon av utlegg i forbindelse med arbeid for klubben må
forhåndsdrøftes i styret i hvert tilfelle.

SAK 16/2019

Ekebergmessen 21.september
Planleggingen er i rute med god hjelp av Kim Jarre. Standen
rigges kl. 07.00 lørdag morgen. Ønske om reportasje for
Sidevogna i etterkant. De som er tilstede på messen blir enige
om hvem som skriver.

SAK 17/2019

Salg av klubbeffekter via Web
Mulige salgskanaler ble diskutert, informasjon om tilgjengelige
klubbeffekter i Sidevogna genererer ikke mye salg. Vi besluttet å
ta bilder og lage beskrivelse av salgsartiklene for distribusjon på
hjemmesiden og for Facebook. Ikke ønske om å ta i bruk tilbudet
om egen nettside via Profilhuset Madison pr. nå. Ingrid sjekker
med Jan Lind om mulighet for bedre presentasjon av artiklene i
Sidevogna.

18/2019

Fastsettelse av styremøter og Generalforsamling 2020
 Styremøte tirsdag 22. oktober på Skype
 Styremøte ble bestemt 10. – 12. januar i Harstad, siden
endret til helgen 3. – 5. januar
 Generalforsamling lørdag 7. mars eller søndag 8. mars
Ingrid undersøker pris på ulike hoteller og museer i
nærheten av Gardermoen.

19/2019
Eventuelt
Merethe oppfordrer medlemmer til å skrive for Sidevogna via
hjemmesiden og på Facebook.

Trondheim 15.september 2019
Torbjørn Vik
styreleder

