Norsk Motorsykkel Club

Protokoll

STYREMØTE NR 2 2020
Møtet avholdt på Skype
Dato: tirsdag 25. februar 2020 19.00
Til stede:
Torbjørn Vik, Gunnar Hop, Frode Eggestad, Merethe Larsen og referent Ingrid Hop
Forfall:
Kari-Ann Iversen
SAKSLISTE STYREMØTE NR 2 2020

SAK 12/2020

Godkjenning av protokoll styremøte nr. 1 2020
Protokollen ble gjennomgått.
Protokollen ble godkjent etter små rettelser. Lagres i StyreWeb

SAK 13/2020

Regnskap januar 2020
Ingen merknader til regnskapet.

SAK 14/2020

Status kontingent 2020
Innbetalt i januar kr. 805703,-, innbetalt pr. 25.februar
kr. 32830,Utestående pr. 25.februar 289390,- tilsvarende 500 medlemmer.
Første purring sendes ut medio mars. Ingrid undersøker med
DNB mulighet for å komme opp som valg for E-faktura og/eller
Autogiro

SAK 15/2020

Generalforsamling 2020
Ingen innkomne forslag mottatt.
Søknad om dekning av reiseregning fra NVMC avd. Sør-Rogaland
mottatt i etterkant av møtet.
Fullmaktsskjema skulle vært trykket i Sidevogna.
Regnskapet sendes Merethe og Frode for signatur før
oversendelse til revisor. Deretter mottas signert
revisjonsberetning.
Agenda ble gjennomgått.

SAK 16/2020

Orientering fra møtet m NVMC avd. Sunnmøre
Torbjørn orienterte fra møtet. De ønsker å slå sammen
Vårskjelven og Skogsløpet for årene 2021 og 2022. Blir da
arrangert på Valldal Camping første hele helgen i juni.
Orientering om dette vil bli gitt på Generalforsamlingen.

SAK 17/2020

Orientering fra møtet med NVMC avd. Gjøvik og omegn
Gunnar orienterte fra møtet. Plakett for 40-års deltakelse på
Skogsløpet ble overrakt til Odd Arne Amlien, det ble satt stor pris
på. Bilde av overrekkelsen sendes Merethe for distribusjon på
Facebook og hjemmesiden. Ellers ble det under foredraget
startet en aktiv diskusjon vedr. rekruttering. Tips om å ha større
fokus på nyere veteraner i Sidevogna, 60-70-talls sykler for å øke
interessen for 40-åringer.

SAK 18/2020

Valgkomiteens innstilling
Torbjørn har mottatt valgkomiteens innstilling, Ben Kristian
Johansen er innstilt som styremedlem til erstatning for Kari-Ann
Iversen. Arve Hoel ønsker å tre ut av valgkomiteen, men det er
ikke funnet en erstatter for ham ennå, hvis det ikke kommer på
plass må Generalforsamlingen finne en.

SAK 19/2020

Tilbud på trykk av Sidevogna og kalender
Det er mottatt pristilbud fra følgende tilbydere: Møklegaard
Trykkeri, og UTD. Sekretæren anbefalte at NVMC gjennomfører
en prosess for å evt. å velge nytt trykkeri. Nåværende forbindelse
inviteres til å delta. Dette er også avklart med redaktør Jan Lind.
Styret sluttet seg til anbefalingen.

SAK 20/2020

Eventuelt
Norsk Indian Klubb ønsker samarbeid om utarbeidelse av
kalender for 2021. Mottatt e-post vedlagt. Vi ønsker å gå inn i
dette samarbeidet, men forbeholder oss retten til å godkjenne
bilder og tekst for å sikre nødvendig variasjon ved en felles
gjennomgang før det er for seint å gjøre rettelser.
Gunnar holder kontakt med firmaet Nils for pris på piquetskjorter. De har tidligere levert til FIM Meritum og Asker MC.
1000 stk. vær- og vannbestandige klistremerker bestilles hos UTD
med hvit og rød gjeldende logo. Størrelse 62 mm, pris kr.3310,eks mva.
LMK’s generalforsamling lørdag 28.mars. Torbjørn og Merete er
NVMC’s delegater. Merethe søker LMK om dekning av sine
reisekostnader. Torbjørns reisekostnader dekkes av NVMC.

Trondheim 29.februar 2020
Torbjørn Vik
styreleder

