NORSK VETERAN MOTORSYKKEL CLUB

Protokoll
STYREMØTE NR 4 2018.
Møtet avholdt som telefonstyremøte på Skype
Dato: tirsdag 19. juni 2018 1900 - 1945
Til stede:
Torbjørn Vik, Gunnar Hop, Kjell Gunnar Årnes, Frode Eggestad og Stig Bjørvik samt
referent Bjørn Halvorsen
SAKSLISTE STYREMØTE NR 4/2018

SAK 21/2018

Godkjenning av protokoll styremøte 3 2018
Protokollen er godkjent og publisert i StyreWeb

SAK 22/2018

Regnskap mai 2018 – orientering om status
Bjørn ga en kort orientering om resultatet pr. mai 2018 som ble
tatt til etterretning. Ny purring til medlemmer som ikke har
betalt årets kontingent sendes over brev, SMS og epost.

SAK 23/2018

Status webside og medlemsregister (Gnist) i StyreWeb
Kjell Gunnar ga en orientering om status.

SAK 24/2018

Skogsløpet 2018 og 2019
Skogsløpet, som avholdes i 29. – 30. juni, er i rute. Ca. 92
påmeldte hittil. Leie av telt er bestilt og blir levert fredag 29.6
ca. kl 12. Bjørn leverer avtalt rekvisita og utstyr på samme
tidspunkt på startstedet i Sandefjord. Alt synes å være under god
kontroll.
Kjetil Fuhr vil gi en orientering om Skogsløpet 2019 i løpet av
arrangementet i Sandefjord.

SAK 25/2018

Medlemsregister og personvern
Problematikken rundt ny lovgivning (GDPR) ble diskutert.
Klubben skal sørge for å iverksette nødvendige tiltak for å ivareta
nytt regelverk på en forskftmessig måte.

SAK 20/2018

Søknad om økonomisk støtte
Vi har mottatt aksept og takk for støtten, men ikke fått
samarbeidsavtalen i underskrevet stand. Beløpet utbetales når
denne foreligger.
NVMC avdeling Sunnmøre innvilges støtte tilsvarende kostnader
til 2 beachflagg som kan overtas vederlagsfritt. Bjørn sender
forslag til samarbeidsavtale til klubben.

Eventuelt
Motorhistorisk Klubb Drammen tilskrives vedrørende deres
interesse for samarbeid og Bjørn oversender vår standard
samarbeidsavtale og orienterer om gjensidige fordeler.
Varemerkeregistrering godkjent
Vårt varemerke «Norsk Veteran Motorsykkel Club NVMC» med
tilhørende logo ble godkjent av Patentstyret medio juni.
Varighet er 10 år fra søknadsdato. Styret ble orientert i egen
epost

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»
Atle stiller på «Vårskjelven», «Romsdalshalvøya»
Kjell Gunnar stiller på «Støa - Treffen» og «Ullerøytreffet»
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 25.september 2018 kl 1900 - telefonstyremøte på Skype

Trondheim 19. juni 2018
Torbjørn Vik
styreleder

