
 
NORSK VETERAN MOTORSYKKEL CLUB 

 

Protokoll 
 
STYREMØTE NR 1 2017. 
 
Møtet ble avholdt på DNV GL, Veritasveien 99, Stavanger lørdag 7. januar 2017  
kl 0900 - 1300 
 
Til stede:  
 
Magne Aga, Atle Morsund, Gunnar Hop, Stig Bjørvik, Torbjørn Vik og referent Bjørn 
Halvorsen 
 
 
SAKSLISTE STYREMØTE NR 1/2017 
 

SAK 1/2017 Godkjenning av protokoll styremøte nr 7 2016 
Protokollen er godkjent 
 

SAK 2/2017 Regnskap desember 2016 
Foreløpig regnskap ble gjennomgått.  Styret vedtok å avsette kr. 
80.000 til et særskilt fond til styrets disposisjon. Årets resultat ble 
etter denne disposisjonen et årsoverskudd på kr. 26.785. 
 

SAK 3/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAK 4/2017 
 

Generalforsamlingspapirer 2017  
Papirene som skal publiseres i Sidevogna nr. 1 2017 ble 
gjennomgått og justert som følger: 
 
3.1 Utkast til Innkalling 
3.2 Utkast til Årsberetning 
3.3 Utkast til Resultatregnskap 
3.4 Utkast til Rammebudsjett 
3.5 Utkast til Hovedpunkter i arbeidsplan for NVMC 2017 
 
Status webside og medlemsregister i  StyreWeb 
Atle Morsund ga en demonstrasjon av muligheter i en ny 
webløsning. Webløsningen vil være integrert med vårt system 
for medlemsadministrasjon i StyreWeb. I tillegg til en ny 
brukervennlig webløsning gir Styreweb også muligheter til å 
utvikle en elektronisk matrikkel for kjøretøy.  NVMC tar sikte på å 
si opp avtalen med vår nåværende leverandør av webside innen 
utgangen av januar 2017.  Atle Morsund fikk i oppdrag å jobbe 



videre med saken i tråd med dette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eventuelt 
 
MC messe i mars 2017 på Lillestrøm 
NVMC har bestilt plass på messen inklusiv oppsett av 
skillevegger, lys bord og stoler. Vår stand blir like stor som i 2015.  
Klubbsekretær skaffer vervebrosjyrer, beachflagg og  
eksemplarer av medlemsblad til utdeling.  Torbjørn Vik og 
Gunnar Hop tar kontakt med NVMC avdeling Oslo for å få tak i 
utstillingsobjekter. 
 
Nytt styre  
Styreleder er på valg hvert år. Styreleder er Magne Aga.  På valg 
er også Stig Bjørvik og Torbjørn Vik.  Det må også velges et 
varamedlem som erstatning for Gunnar Hop. 
 
Skogsløpet 2017 
Skogsløpet 2017 går i Vestfold med start ved Skiringssal i 
nærheten av Sandefjord. Gunnar Hop ga en orientering og 
informerte om at arbeidet var godt i gang og de fleste 
utfordringer var løst. 
 
Vedtatte aktiviteter i 2017: 
 
lørdag 18.03                             generalforsamling Trøndelag (1) 
søndag 19.03                            styremøte Trøndelag (1) 
 
 
 (1) Torbjørn Vik organiserer 

  
 
 
Ræge  7. januar 2017 
 
Magne Aga 
styreleder 

 


