Norsk Motorsykkel Club

Protokoll

STYREMØTE NR 3 2020
Møtet avholdt på Skype
Dato: onsdag 29. februar 2020 19.00
Til stede:
Torbjørn Vik, Gunnar Hop, Frode Eggestad, Merethe Larsen, Ben Kristian Johansen
og referent Ingrid Dreng Hop
SAKSLISTE STYREMØTE NR 3 2020

SAK 21/2020

Godkjenning av protokoll styremøte nr. 2 2020
Protokollen ble gjennomgått og godkjent. Lagres i StyreWeb.
LMK sitt landsmøte er tenkt flyttet til 5.september om det lar seg
gjennomføre da.

SAK 22/2020

Regnskap mars 2020
Ble ikke gjennomgått, da resultatregnskap for mars 2019
manglet. Vedlagt protokollen er regnskapsrapport pr. 30.april for
2020 (og for 2019 for sammenligning).

SAK 23/2020

Status kontingent 2020
Utestående pr. 29.februar 115300,- tilsvarende 256 medlemmer.
15 medlemmer har meldt seg ut etter første purrerunde. Ingrid
er i dialog med DNB vedr. E-faktura og/eller Autogiro.
Mottakeravtale for betalingstjeneste må bestilles.

SAK 24/2020

Verve- og informasjonsbrosjyrer
Vervebrosjyre må oppdateres og trykkes opp i tillegg til at en
digital utgave bør være tilgjengelig på hjemmesida. Gunnar og
Torbjørn samarbeider om tekst og aktuelle bilder. Nåværende
vervebrosjyre vedlagt. Brosjyren produseres i ett ark, A4-format
for 3-bretting, og sendes ut til alle medlemmene sammen med
Sidevogna. I tillegg produseres et vervekort i visittkortstørrelse
for utdeling og spredning blant medlemmer og lokalavdelinger.

SAK 25/2020

Koronasituasjonen
Skogsløpet er avlyst da arrangøren ikke lenger kunne
opprettholde kontrakten med hotellet pga. mange avmeldinger
og få gjenværende påmeldte. Planen nå er at avd. Sør-Rogaland
arrangerer i 2021 og avd. Sunnmøre i 2022 og 2023.

SAK 26/2020

Facebook
Daglig kommer det nye forespørsler om å bli med i den lukkede
facebookgruppa. Merethe sjekker mot medlemsregisteret i
StyreWeb, og hvis de ikke finnes der sendes en link til innmelding
i klubben. Det er en stor jobb å sjekke ut alle så det ble stilt
spørsmål om nytten av en lukket gruppe kontra åpen, etter en
kort diskusjon ble det avgjort å fortsette med lukket gruppe.
Ingrid oppdaterer Merethe jevnlig med oversikt over nye- og
utmeldte medlemmer.

SAK 27/2020

Eventuelt
Æresmedlemskap, det er mange år siden forrige utnevnelse, og
det er flere personer som har gjort en stor innsats for vår hobby
gjennom mange år, og som nå begynner å komme i en alder hvor
en slik oppmerksomhet kan være naturlig. Utdrag fra
vedtektene:
§ 2. Medlemskap og kontingenter
Etter innstilling fra Styret, kan Generalforsamlingen utnevne æresmedlemmer av
NVMC. Disse skal ha gratis medlemskap.

Krever 2/3 flertall. Styret jobber fram forslag på kandidater og
tar sikte på å foreslå 3 – 4 personer for neste generalforsamling.

Clubsekretær har fått henvendelse fra adv. Philip Bugge vedr.
ønske om å tilby juridiske tjenester som et medlemstilbud.
Henvendelsen er videreformidlet til leder.
Styresammensetningen er endret i Altinn og ny samordnet
registermelding er mottatt i retur.
LMK dekker medlemsklubbenes lisenskostnader for StyreWeb.
Utdrag fra LMK nytt nr. 4; «LMK vil derfor nå tilby dette
(StyreWeb) gratis til samtlige av våre klubber med virkning fra
2.kvartal 2020. For de av våre klubber som allerede er brukere av
systemet, vil LMK overta de økonomiske forpliktelsene for
dette.» NVMC sin lisens for 1.kvartal beløp seg til kr. 5430,-. For
2020 vil dette gi en kostnadsbesparelse på kr. 16.290,NVMC har i april mottatt kr. 1473,- i kundeutbytte for innskudd
for 2019 fra Sparebank1 Østlandet.
Skal vi flytte møtene over på Teams? Ble bestemt å fortsette på
Skype enn så lenge.

Møteplan: tirsdag 12.mai kl. 19.00
tirsdag 16.juni kl. 19.00

Trondheim 3.mai 2020
Torbjørn Vik
styreleder

