NORSK VETERAN MOTORSYKKEL CLUB

Protokoll
STYREMØTE NR 2 2018.
Møtet avholdt som telefonstyremøte på Skype
Dato: tirsdag 20. mars 2018 1900 - 2000
Til stede:
Torbjørn Vik, Gunnar Hop, Kjell Gunnar Årnes, Frode Eggestad og delvis Stig Bjørvik
samt referent Bjørn Halvorsen
SAKSLISTE STYREMØTE NR 2/2018

SAK 7/2018

Godkjenning av protokoll styremøte 2 2018
Protokollen er godkjent og publisert i StyreWeb

SAK 8/2018

Regnskap februar 2018 – orientering om status
Bjørn ga en kort orientering som ble tatt til etterretning.

SAK 9/2018

Status webside og medlemsregister (Gnist) i StyreWeb
Lite nytt på websiden og relativt få deltakere på vår lukkede side.
Spørsmål om å åpne siden; eventuelt etablere en ny åpen side
ble drøftet. Styret diskuterte også en mulig løsning for å
publisere matrikkel i en passordbeskyttet løsning. Kjell Gunnar
og Bjørn ser nærmere på en løsning som StyreWeb har lansert.

SAK 10/2018

Skogsløpet 2018 og 2019
Gunnar Hop ga en kort orientering om årets løp i Sandefjord.
Bjørn sørger for klubbmateriell m.m. til årets løp. Kjetil Fuhr er
godt i gang med neste års løp i Sirdal i regi av NVMC avd. Sør –
Rogaland. Løpsinfo om 2019 blir presentert under Skogsløpet i
Sandefjord.

SAK 11/2018

Anskaffelse av nøkkelringer, handlevognmynter og fat
Styret gikk inn for å bestille nøkkelring i lær og metall i tråd med
tilbud fra IGT. Antall 300 stk til kr. 34,40 pr stk + mva. Klubben
vil få til bud på fat 20 – 30 stk fra. Kjell Gunnar sørger for
bestilling av nøkkelringer og får pristilbud på fat som diskuteres
før bestilling.

SAK 12/2018

Leserinnlegg fra WaterCircles
Brevet fra selskapet ble diskutert. Styret godkjente publisering i
Sidevogna.

SAK 13/2018

NVMC representasjon på LMKs landsmøte 07.04.2018
Bjørn stiller på vegne av klubben.

Eventuelt

Beholdning på Gran av profilartikler
Bjørn sjekker beholdning på Gran. Tas opp på neste møte.
Tilstedeværelse på treff og løp fra styret
Torbjørn stiller på «Storvatnet Rundt», «Trondheim rundt»,
«Stjørdalsløpet», «Verdalsrace», «Fosenløpet», «Skogsløpet».
Gunnar stiller på «Ullerøytreffet», «Skogsløpet», «Indian
Summer Meet»
Stig stiller på «Skogsløpet»
Atle stiller på «Vårskjelven», «Romsdalshalvøya»
Kjell Gunnar stiller på «Støa - Treffen», «Ullerøytreffet» og
«Skogsløpet?»
Frode stiller på «Alvdalstreffet» og enten «Stjørdalsløpet» eller
«Fosenløpet»
Bjørn stiller på «Follo Rundt», «Novemberløpet», «Tångarallyt»
og «Västmanland Runt».
Kommende styremøter i 2018
tirsdag 8. mai 2018 kl 1900 – telefonstyremøte på Skype
tirsdag 19. juni 2018 kl 1900 - telefonstyremøte på Skype
tirsdag 25.september 2018 kl 1900 - telefonstyremøte på
Skype

Trondheim 20. jmars 2018
Torbjørn Vik
styreleder

