NORSK VETERAN MOTORSYKKEL CLUB

Protokoll
STYREMØTE NR 3 2018.
Møtet avholdt som telefonstyremøte på Skype
Dato: tirsdag 15. mai 2018 1900 - 2000
Til stede:
Torbjørn Vik, Gunnar Hop, Kjell Gunnar Årnes, Frode Eggestad og Stig Bjørvik samt
referent Bjørn Halvorsen
SAKSLISTE STYREMØTE NR 3/2018

SAK 14/2018

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

SAK 15/2018

Regnskap april 2018 – orientering om status
Klubben har pr. 30.04.2018 byttet regnskapssystem til Visma
eAccounting. Bjørn ga en kort orientering om resultatet pr. april
2018 som ble tatt til etterretning.

SAK 16/2018

Status webside og medlemsregister (Gnist) i StyreWeb
Kjell Gunnar ga en orientering om status. Påmeldingsliste til
Skogsløpet må oppdateres. Uklarhet vedrørende invitasjon Gnist
for nye medlemmer. Bjørn følger opp overfor StyreWeb.

SAK 17/2018

Skogsløpet 2018 og 2019
Ca. 65 sykler påmeldt hittil pr. medio mai 2018. I tillegg er 10
passasjerer påmeldt. Bjørn tar kontakt med Gunnar vedrørende
praktisk organisering av NVMCs stand under Skogsløpet.
Stig ga en fyldig dokumentasjon av Skogsløpet for 2019 i regi av
NVMC avdeling Sør – Rogaland. Meget god planlegging av neste
års arrangement.

SAK 18/2018

Anskaffelse av nøkkelringer, handlevognmynter og fat
Nøkkelringen er anskaffet og forventes å ankomme lager i uke
21. Prisen ble fastsatt til 70 kr.

SAK 19/2018

Medlemsregister og personvern
StyreWeb er i ferd meg å lage en løsning som skal ivareta de nye
forskriftene for personvern. Styret godkjente opplegget for
personvern som StyreWeb har utarbeidet. Kjell Gunnar skal lage
en orientering og løsning vedrørende personvern for publisering i
Sidevogna for medlemmer som ikke har epost.

SAK 20/2018

Lageropptellingsliste fra Gran
Nøkkelringer, capser, buffer, klistremerker pins og vervebrosjyrer
Sendes Torbjørn, Stig og Gunnar snarest. Bjørn henter på lager
på Gran. Bjørn sørger for å ta bilder av salgsvarene våre for
publisering på nettside, Facebook og Sidevogna.

Eventuelt

Søknad om økonomisk støtte fra Stjørdalsløpet 2018
Søknaden ble behandlet i styremøtet. Styret vedtok å bevilge kr.
6.000,- til Stjørdalsløpet 2018. Bjørn tilskriver SVMC og ordner
det praktiske vedrørende bevilgningen.

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» og «Vårskjelven» Stig sender 2 stk
beachflagg til Torbjørn etter at «Vårskjelven» er ferdig.
Atle stiller på «Vårskjelven», «Romsdalshalvøya»
Kjell Gunnar stiller på «Støa - Treffen», «Ullerøytreffet» og
«Skogsløpet?»
Frode stiller på «Alvdalstreffet» og enten «Stjørdalsløpet» eller

«Fosenløpet» og «Skogsløpet»
Bjørn stiller på «Follo Rundt», «Novemberløpet», «Tångarallyt»
og «Västmanland Runt».
Kommende styremøter i 2018
tirsdag 19. juni 2018 kl 1900 - telefonstyremøte på Skype
tirsdag 25.september 2018 kl 1900 - telefonstyremøte på
Skype

Trondheim 15. mai 2018
Torbjørn Vik
styreleder

