NORSK VETERAN MOTORSYKKEL CLUB

PROTOKOLL

STYREMØTE NR 2 2021
Tirsdag 04. mai 2021 kl. 19.00 Gjennomført på Teams
Til stede: Torbjørn Vik, Gunnar Hop, Merethe Larsen, Frode Eggestad, Ben Kristian
Johansen og referent Ingrid Dreng Hop

SAKSLISTE STYREMØTE NR 2 2021

SAK 8/2021

Godkjenning av protokoll styremøte nr 1 2021
Protokoll godkjent, lastet opp i StyreWeb under Dokumentarkiv
Styredokumenter Styremøter 2021

SAK 9/2021

Økonomi
Kort gjennomgang av regnskap pr. 30.april, ingen spesielle
hendelser. Sammenlignet mot tilsvarende periode i 2020 er
balansen ca. 200.000,- høyere. Lav aktivitet grunnet
Koronaepidemien gir lavere kostnader for klubben.

SAK 10/2021

Medlemsutvikling og status innbet. kontingent 2021
Utestående beløp pr. 4.mai er kr. 136.320,-, 284 utestående
kontingenter. Clubsekretær purrer disse. 34 nye innmeldt så
langt i 2021.

SAK 11/2021

Distribusjon av brosjyrene
Brosjyrer er sendt styremedlemmene. Møt opp og del ut på løp
og treff der de gjennomføres som planlagt. Merethe lager
innlegg på Facebook og hjemmesiden at brosjyrer kan bestilles
hos Clubsekretæren.

SAK 12/2021

Tema for kalender 2022
Følgende forslag ble lansert:
«Nye veteraner»
«Presentere en lokalavdeling»
« Mopeder og lettvektere»
Styret besluttet å gå for «Nye veteraner». Merethe koordinerer.
Bildene bør presentere syklene i forgrunnen med rolig bakgrunn.
Bildene må ha minst 2 MB oppløsning for ikke å bli kornete.
Syklene presenteres med kort omtale. Bilder og tekst lagres i
Teams. Deadline 1.oktober.

SAK 13/2021

Status løp/treff
I Trøndelag er det sesongåpning 8.mai, her går løp og treff som
avtalt. I Østfold og på Østlandet er det mange avlysninger for
vårens planlagte løp og treff. Facebook og kalenderen på
hjemmesiden oppdateres fortløpende.
Skogsløpet; beslutning blir tatt i møte 11.mai. Mulig det
gjennomføres som et 1-dags utendørs arrangement med maks
100 deltakere. Det vil likevel være mulig å innkvarteres på
hotellet, men ingen felles måltider.

SAK 14/2021

Strategi for gjennomføring av Generalforsamlingen
Sirdal hotell har møterom med plass til 100 personer, så dersom
Skogsløpet gjennomføres som planlagt avholdes
generalforsamlingen lørdag 3.juli på ettermiddagen.
Dersom Skogsløpet blir avlyst gjennomføres generalforsamlingen
skriftlig ved at alle relevante papirer legges ut på hjemmesiden
og avstemming gjennomføres på e-post.

Mangler ett medlem i valgkomiteen, leder jobber med saken.

SAK 15/2021

Stofftilgang SideVogna
Det ble diskutert å gjenbruke gamle artikler. Særlig tekniske
artikler er populært. Let/les gjennom gamle numre for å finne
aktuelle artikler.
Clubsekretær sender henvendelse til kontaktpersonene i
lokalavdelingene for å spørre etter stoff/presentasjoner av
planlagte aktiviteter, gjennomførte turer etc. fra deres avdeling.
Ca ¼ side, om lag 150 ord.

SAK 16/2021

Eventuelt
* Teams: Det er ønskelig at det tegnes Teamsavtale der alle
styremedlemmene blir medlemmer og Clubsekretær blir eier.
Clubsekretær sjekker om dette allerede finnes i officepakken
som ble installert på den nye PC’n.
* Nordisk løp: Det er kommet henvendelse til styret om å
gjenskape International Six Days Trial fra 1923 i 2023. Løpet går
for det meste i Sverige, men noe av den opprinnelige løypa ligger
i Innland fylke. Det vil være aktuelt med en overnatting i Norge.
Løpet er tenkt åpent for alle sykler eldre enn 30 år i motsetning
til Skagenløpet, Skåne Rundt og Trondhjemsridtet 1919 som alle
er for sykler før 1945.
Det vil være mest relevant å ta kontakt med lokalavdelingen som
dekker det geografiske området der løypa går. Leder sender epost til Kim Jarre, Øyvind Fengås og Dag Øby for å undersøke om
det er engasjement for dette. Deretter sendes henvendelse til
MCHK i Sverige for å høre om det er interesse for dette.
* Deltakerskilt og premieskilt til Skogsløpet: Gunnar har etter
avtale med arrangørene av Skogsløpet tatt kontakt med
produsenten og bestilt deltakerskilt og premieskilt. Avtaler en
deadline for mulig avbestilling av skiltene dersom Skogsløpet blir
besluttet avlyst.

*Facebook-gruppa: teller nå 518 medlemmer.
* Møteplan: styremøte tirsdag 25.mai kl. 19.00 på Teams

Trondheim,
9.mai 2021
Torbjørn Vik
Styreleder

