NORSK VETERAN MOTORSYKKEL CLUB

PROTOKOLL
STYREMØTE NR 5-2021
Tirsdag 12.oktober 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 5-2021
SAK 26/2021

LMK’s årmøte
Årsmøtet ble ledet av Arne Bjørn Hoel og ble gjennomført på en
god måte. Valgkomiteens innstilling ble fulgt. LMK ønsker å ha
strategisk politisk arbeid i førersetet, og utvikle LMK som faglig
kompetansebank. De ønsket å ha fokus på ungdomsarbeid og
rekruttering. For NVMC’s del er det viktig å merke seg at
våre arrangementer er dekket av LMK’s arrangementsforsikring
når terminlisten er oversndt LMK. De har også innført en ordning
hvor det kan søkes om støtte til arrangementer i regi av
medlemsklubbene. Strategikonferanse planlegges for februar
2022. NVMC bør foreslå kandidat til styret i LMK fra
motorsykkelmiljøet ved neste valg.

SAK 27/2021

Terminliste 2022
Steinar Røstad jobber med saken, venter tilbakemelding fra
arrangørene. NVMC ønsker å arrangere Skogsløpet sammen
med Vårskjelven helgen etter pinse for ikke å kollidere med
Trondhjemsridtet 1919. Vi avventer formell tilbakemelding fra
NVMC Sunnmøre.

SAK 28/2021

Styremøte januar 2022
Ble bestemt til 14. – 16.januar. Innkvartering i Sandefjord, møte
hos Ingrid og Gunnar i Tjølling på lørdag. Planlagt ett
garasjebesøk lørdag og to søndag, før hjemreise. Saker til
behandling; Regnskap og årsberetning 2021, Generalforsamling
2022 i Ålesund, Skogsløpet 2022, Løp og Treff 2022.
Meld reisedetaljer til Ingrid for koordinering til/fra flyplass etc.

SAK 29/2021

Kontakt med lokalavdelingene / innlegg til Sidevogna
Ingrid sender henvendelse til kontaktpersonene for alle
lokalavdelingene med forespørsel om de kan presentere sin

lokalavdeling, og informere om sine planer og aktiviteter i 2021
og fremover, til en ny spalte i Sidevogna.
SAK 30/2021

MC-messa 1. – 4.april 2022
Av de som meldte sin interesse er det plukket ut 10 sykler til
utstillingen. Ben Kristian jobber videre med planer for transport til
og fra messen. Presentasjon utarbeides av eierne, og monteres
på pidestall. Standen bemannes av Ben Kristian, Torbjørn, Frode
og Gunnar. Det vil også være plass til bord for klubbeffekter og
brosjyrer. Ingrid booker innkvartering. Middag lørdag kveld
bekostes av klubben.

SAK 31/2021

Regnskap 2021
Ingen uforutsette utgifter, god likviditet.

SAK 32/2021

Medlemsutviklingen
116 medlemmer er slettet på grunn av ubetalt kontingent.
Klubben har fått 80 nye medlemmer pr. 12.oktober 2021.

SAK 33/2021

Sidevogna – stofftilgang
Gamle artikler med bredt interessefelt hentes fram fra det
digitale arkivet. Forslag til ny spalte: «Fra garasjen» med intervju
og presentasjon av medlemmer og deres sykler.
Styremedlemmene oppfordres til å finne skribenter som kan
bidra med stoff. Forhåpentligvis blir det lettere når treff og løp
kommer i gang igjen til våren.

SAK 34/2021

Kalenderen 2022
Merethe er godt i gang med å få inn bilder og presentasjoner
av sykler som passer inn i temaet; nyere veteraner. Merethe
oversender materiell til Jan Lind for oppsett, før korrekturlesing.
Deadline 10.november.

SAK 35/2021

Eventuelt
Neste styremøte ble bestemt til 7.desember kl. 19.00 på Teams.

Trondheim,
17.oktober 2021
Torbjørn Vik,
styreleder

