NORSK VETERAN MOTORSYKKEL CLUB

Protokoll
STYREMØTE NR 6 2017.
Dato: tirsdag 2. oktober 2017 kl 1900
Møtet ble avholdt som telefonstyremøte.
Til stede: Torbjørn Vik, Gunnar Hop, Stig Bjørvik, Kjell Gunnar Årnes og referent
Bjørn Halvorsen
Forfall: Atle Morsund
SAKSLISTE STYREMØTE NR 6/2017

SAK 22/2017

Godkjenning av protokoll styremøte nr 5 2017
Protokollen er godkjent.

SAK 23/2017

Regnskap september 2017 – orientering om status
Regnskapet ble gjennomgått av klubbsekretær og tatt til
etterretning.

SAK 24/2017

Status webside og medlemsregister (Gnist) i StyreWeb
Kjell Gunnar Årnes ga orientering om status. Enkelte gamle
saker er ikke løst i Gnist. Kjell Gunnar tar opp med
StyreWeb. Android - telefoner kan bl.a. ikke laste opp data.
Generelt skjer det for lite på websiden for at den skal være
interessant. Gamle saker må fjernes og innholdet for øvrig
kvalitetssikres.

SAK 25/ 2017

Kalender 2018
Torbjørn Vik orienterte om status. Arbeidet med kalender er
godt i gang. Årets tema blir 4 og 6 sylindrede maskiner.
Mulighet for 4-sylindret Puch samt en Münch med NSU
motor. Torbjørn og Kjell Gunnar følger opp. Eventuelle
andre bidrag mottas med takk. Deadline for kalender
nærmer seg raskt, bilder må avklares snarest.

SAK 26/2017

Skogsløpet 2018 i Vestfold
Vestfold avdelingen vil kunne ta arrangementet som
primært vil bli avholdt med utgangspunkt i Skiringssal
Folkehøyskole som i 2017. Venter på avklaring fra skolen i

løpet av ca. 14 dager. Som reservearena, plan B, kan f.eks.
«Oljeskvetten» i Rogaland være. Stig Bjørvik sjekker ut med
Magne Aga og Kjetil Fuhr om muligheter.
Styret bør i størst mulig grad 2018 være fysisk tilstede og
også stille med telt, stoler, bord, kaffetrakter, kaffe og kaker
samt vervemateriell. Klubbsekretær sjekker status, gir
tilbakemelding og sørger for nødvendige innkjøp av det som
mangler.
Sak 27/2017

Publisering av retningslinjer for NVMC
Retningslinjene ble sendt på epost 6.september for
publisering. Kjell Gunnar sørger for publisering i nær fremtid.

SAK 28/2017

Tiltak for økonomisk støtte i 2018
Det ble annonsert på årsmøtet at styret kan støtte tiltak
økonomisk i 2018. Våre retningslinjer: Vedlegg 6
«Retningslinjer for garanti og underskuddsdekning» omtaler
bl.a. dette. Torbjørn skriver litt om tiltak for økonomisk
støtte i neste nummer av Sidevogna.

SAK 29/2017

Kontraktsforslag fra Jan Lind for 2018
Forslaget ble godkjent.
Eventuelt
Torbjørn sørger for å designe nye diplomer. Bjørn sjekker opp
diplom, 40 år som sendes Arnt Grø

Kommende styremøter i 2017 og 2018:
tirsdag 28.11.2017
telefonstyremøte på Skype
lørdag 20.01.2018
års - styremøte Trondheim(1)
lørdag 17.03.2018
generalforsamling Trondheim (1)
(1) Torbjørn Vik organiserer
Styremøter utover disse blir avholdt over telefon eller Skype dersom
klubbsekretæren eller et styremedlem anser at det er behov for det.
Trondheim, 3. oktober 2017
Torbjørn Vik
styreleder

