Norsk Veteran Motorsykkel Club

Protokoll

STYREMØTE NR 5 2020
Møtet avholdt på Skype
Dato: onsdag 17. juni 2020 19.00
Til stede: Torbjørn Vik, Gunnar Hop, Merethe Larsen, Ben Kristian Johansen og
referent Ingrid Dreng Hop
Forfall: Frode Eggestad
SAKSLISTE STYREMØTE NR 5 2020

SAK 35/2020

Godkjenning av protokoll styremøte nr. 4 2020
Protokollen ble godkjent. Lagres i StyreWeb.

SAK 36/2020

Regnskap mai 2020
Regnskap pr 31.mai godkjent.

SAK 37/2020

Verve- og informasjonsbrosjyrer
Redaksjonelle kommentarer og innspill, og evnt. bilder
oversendes Torbjørn.
Ingrid sjekker pris på oppsett fra Jan Lind og Kristin Hundstad, og
pris på trykk hos UTD og Møklegaard i et opplag på 10.000 stk.

SAK 38/2020

Trykk Sidevogna
Ingrid avklarer situasjonen med Jan Lind vedr. mva på
produksjon.

SAK 39/2020

Oppdatering medlemstall
Klubben har fått 15 ny medlemmer siden forrige styremøte.
Utestående kontingent er pr. 17.juni kr. 74090,- Ingrid purrer
etter at Sidevogna nr. 3-2020 er distribuert.

SAK 40/2020

Løp og treff
Ettersom samfunnet åpner så smått igjen er det gjennomført
noen lokale treff i juni, og det med godt oppmøte. I juli er det
ikke mye aktivitet på planen og for augusttreffene har det så
langt ikke kommet noen avmeldinger.

SAK 41/2020

Sosiale medier
Det er daglige henvendelser fra folk som ønsker å bli medlem i
Facebook-gruppa. De som ikke allerede er medlem, får tilsendt
link til innmelding av Merethe. Hjemmesiden oppdateres når
Merethe får ny informasjon eller innspill fra medlemmer.

SAK 42/2020

Eventuelt
Kulturminnefondet lanserer fra nyttår en prøveordning for
tilskudd til rullende kulturminner. Mer informasjon finnes på
lmk.no.
Mva-refusjonssøknad er under arbeid, oversendes revisor i løpet
av juni.
Klubben har mottatt invitasjon til MC-messa 5. – 7.mars 2021.
Gunnar avklarer med Oslo-gruppa.
Sommerbilen til NRK, reiseruta finnes på nrk.no. Kanskje noen av
avdelingene kunne få vist fram syklene sine? Merethe informerer
på Facebook og hjemmesiden.

Møteplan: tirsdag 25.august kl. 19.00
(lørdag 5.september – årsmøte LMK)
tirsdag 22.september kl. 19.00
tirsdag 17.november kl. 19.00
lørdag - søndag 16. – 17.januar hos Gunnar og Ingrid

Trondheim 21.juni 2020
Torbjørn Vik
styreleder

