
 
NORSK VETERAN MOTORSYKKEL CLUB 

 

Protokoll 
STYREMØTE NR 7 2017. 
 
Dato: tirsdag 28. november 2017  kl 1900 
  
Møtet ble avholdt som telefonstyremøte. 
 
Til stede: Torbjørn Vik, Gunnar Hop, Atle Morsund, Stig Bjørvik, Kjell Gunnar Årnes 
og referent Bjørn Halvorsen  
 
 
SAKSLISTE STYREMØTE NR 7/2017 
 

SAK 30/2017 Godkjenning av protokoll styremøte nr 6 2017 
   Protokollen er godkjent. 
 
SAK 21/2017 Regnskap oktober 2017 – orientering om status 

Regnskapet ble gjennomgått av klubbsekretær og tatt til 
etterretning. 

 
SAK 32/2017 Status webside og medlemsregister (Gnist) i StyreWeb 

Problematikk rundt Gnist og hjemmeside er i ferd med å løse 
seg. StyreWeb har gitt tidsfrister for å løse våre spørsmål. 

 
SAK 33/ 2017 Skogsløpet 2018 – herunder anskaffelse av utstyr 

NVMC leier telt, bord og stoler, kjøper kaffe og kaker og 
skaffer nødvendig vervemateriell til årets versjon av 
Skogsløpet. Leie kontra kjøp av utstyr evalueres senere. 

 
SAK 34/2017 Skogsløpet 2018 i Vestfold og 2019 

Neste års arrangement i Vestfold er i god gjenge.  
Arrangøren jobber videre med muligheter for camping.  
Muligheter for matpause ved Hedrum Bygdetun. 
 
Stig orienterte om muligheter for å arrangere neste års løp 
med base i Fidjeland / Lysebotn i Rogaland som har 
muligheter for både hytter og camping.  Stig og Kjetil Fuhr 
jobber videre med saken. 
 
Atle orienterte om muligheter for arrangement i Valldal i 
Møre og Romsdal.  Tidspunktet bør / må   i så fall flyttes til 



primo juni innenfor rammene for «Vårskjelven». Atle jobber 
videre med saken. 
 

Sak 35/2017 Presentasjon av årsregnskapet i Sidevogna 
Presentasjonen av årsregnskapet i Sidevogna nr 1 2018 ble 
diskutert.  Det ble vedtatt å presentere innkalling, 
årsberetning og resultatregnskap som tidligere. Siden om 
rammebudsjett og hovedpunkter i arbeidsplan utgår (side 53 
i Sidevogna nr 1 2017) og erstattes av balanse.   

  
   Eventuelt 
    
   Styremøte  20.01 og generalforsamling 17.03 

Torbjørn sørger for møtelokale til styremøtet og 
generalforsamlingen.  Info om tid og sted skal inn i 
møteinnkalling og Sidevogna med tidsfrist senest primo 
januar. 

    
   Kommende styremøter i 2018: 
   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, 28. november 2017 
Torbjørn Vik 
styreleder 


