NORSK VETERAN MOTORSYKKEL CLUB

Protokoll
STYREMØTE NR 4 2017.
Møtet avholdt: SAS museet, Gardermoveien 1, 2030 NANNESTAD
Dato: lørdag 25. april 2017 1800 - 2000
Til stede:
Torbjørn Vik, Gunnar Hop, Atle Morsund, Stig Bjørvik, Kjell Gunnar Årnes og referent
Bjørn Halvorsen

SAKSLISTE STYREMØTE NR 4/2017

SAK 13/2017

Godkjenning av protokoll styremøte nr 3 2017
Protokollen er godkjent

SAK 14/2017

Regnskap mars 2017
Klubbsekretær gikk gjennom regnskapet med kommentar på de
største punktene. Regnskapet ble tatt til etterretning.

SAK 15/2017

Status webside og medlemsregister i StyreWeb
Atle Morsund som webmaster gikk igjennom status med
kommentar fra øvrige styremedlemmer. Vår nåværende webside
blir tatt ned ca. 25.05 og ny løsning må på plass i forkant av
dette. Morsund og Årnes må prioritere oppdateringer i ny
løsning og sørge for at eksisterende data i gammel løsning ikke
går tapt. Løsningen for medlemsrekruttering må gis bedre
eksponering plassering enn slik det forelå 25.04.

SAK 16/2017

Spørsmål om nyproduksjon av dekaler Indian
Henvendelse fra Arne Bjørn Hoel
Klubbsekretær skriver brev til Hoel og meddeler at klubben
dessverre ikke kommer til å nyprodusere dekaler. Inidianklubben
tilbys å overta eksisterende dekaler til en rimelig pris.

SAKL 17/2017

Spørsmål vedrørende lovlighet av matrikkel i StyreWeb
Henvendelse fra Rolf Barry – Berg
Klubbsekretær skriver brev til Barry – Berg og viser til
redegjørelse fra StyreWeb om dette.
Eventuelt
Ekebergmarkedet mai 2017
Atle Morsund stiller på felles stand med HVA klubben.
Klubbsekretær sørger for å skaffe blader, vervebrosjyrer og
beachflagg som leveres Kai Nordseth for transport til Ekeberg.
Neste telefonmøte 22.05 på Skype
Telefonstyremøtet 22.05 kl 1900 holdes på Skype; ikke som hittil
praktisert på telefon. Morsund sjekker i forkant at alle er
fortrolig med teknikken. Reserveløsning er på vanlig oppringt
telefonlinje.
Skogsløpet 2017
Gunnar Hop ga, på vegne av NVMC avd. Vestfold, en orientering
om årets versjon av Skogsløpet.
Fastlagte styremøter frem til neste generalforsamling
Mandag 22.05.2017
Tirsdag 03. 10.2017
Lørdag 20.01.2018
Lørdag 17.03.2018

- telefonstyremøte på Skype
- telefonstyremøte på Skype
- års -styremøte Trondheim (1)
- generalforsamling Trondheim (1)

(1) – Torbjørn Vik organiserer

Trondheim 25. april 2017
Torbjørn Vik
styreleder

