NORSK VETERAN MOTORSYKKEL CLUB

PROTOKOLL
STYREMØTE NR 5 2018.
Møtet avholdt som telefonstyremøte på Skype
Dato: tirsdag 25. september 2018 kl 1900 - 2045
Til stede:
Torbjørn Vik, Gunnar Hop, Stig Bjørvik, Kjell Gunnar Årnes og Frode Eggestad samt
referent Bjørn Halvorsen. Kjetil Fuhr deltok under behandlingen av sak 29/2018.
SAKSLISTE STYREMØTE NR 5/2018

SAK 26/2018

Godkjenning av protokoll styremøte nr 4 2018
Protokollen er godkjent og er publisert i StyreWeb

SAK 27/2018

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

SAK 28/2018

Status webside og medlemsregister (Gnist) i StyreWeb
Kjell Gunnar Årnes orienterte om status.

Sak 29/2018

Skogsløpet 2019
Orientering ble gitt av Stig Bjørvik og Kjetil Fuhr. Sistnevnte i
egenskap av arrangør. Traseen for løpet ble drøftet i lys av
den nylige ulykken hvor en veteranbil mistet bremsene i en
bratt utforkjøring. Det vises fra arrangørens side til at det
har vært arrangert flere løp/turer for veteranmotorsykler i
samme trase tidligere uten at det har vært uhell eller
problemer pga veivalget. Det ble likevel enighet om at
arrangøren sammen med Stig Bjørvik gjennomgår de
forskjellige elementene ved veien, utarbeider en analyse av
mulige problemer og risikoer og anviser hvilke tiltak som vil
bli gjennomført for å avbøte de som måtte bli vurdert å være
av vesentlig karakter.
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SAK 30/2018

Søknader om økonomisk støtte og samarbeidsavtaler
SVMC er tilskrevet om vedtak fra siste styremøte 15. mai om
klubbens vedtak om å bevilge 6.000 kr til løpet. Forslag til
samarbeidsavtale er også oversendt. Ingen avtale foreligger.
Ingen støtte utbetalt.
NVMC avd. Sunnmøre har underskrevet samarbeidsavtale
og 2 beachflagg er innvilget som støtte til klubben.
Motorhistorisk klubb Drammen (MHKD) Samarbeidsavtale i
undertegnet stand mottatt i posten 26.9. MHKD har
møtelokaler og kan avholde styremøter, årsmøte etc. etter
avtale. Klubblokalene ligger mellom Hokksund og Skotselv

SAK 31/2018

Kommende styremøter og generalforsamling
Tirsdag 13.11 kl 1900 – telefonstyremøte på Skype
Lørdag 05.01.2019 – Styremøte i Stavanger – Stig
organiserer
Lørdag 09.03.2019 – Generalforsamling / Årsmøte. Sted
bestemmes etter avsjekk om hhv Trondheim eller MHKD er
ledige den dagen. Alternativ dato kan være 16.3. Torbjørn
sjekker med AmCar Trondheim, Bjørn sjekker med MHKD om
ledig kapasitet.

SAK 32/2018

MC messe 2019 – deltakelse
Kjell Gunnar tar kontakt med NVMC avd. Gjøvik og Omegn
for å få tak i utstillerobjekter.
Torbjørn organiserer utstillingsobjekter fra Trøndelag og
transport av disse til Lillestrøm i den grad det er nødvendig
etter at muligheter geografisk nærmere utstillingen er prøvd.
Bjørn sjekker med MC messen om alternativ plassering,
priser m.m. Klubben kan eventuelt tenke seg en større stand
og noe mer sentral plassering enn i 2017.

Eventuelt

LMK - kontingent
LMK vil sette ned et utvalg for å se på medlemskontingenten
fra klubbene til LMK. NVMC har sagt seg villig til å delta i et
slikt utvalg.
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Motiv for kalender 2019
Trondhjemsridtet 1919 har sagt seg villig til å stille med
bilder og tekst til neste års kalender. Frist er satt til ca. 10.
oktober av Jan Lind. Alternativ løsning kan være
endurosykler som motiv.
Avtale med redaktør Jan Lind for produksjon av Sidevogna i
2019 er mottatt og ble godkjent av styret.

Trondheim 25. september 2018
Torbjørn Vik
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