NORSK VETERAN MOTORSYKKEL CLUB

PROTOKOLL
STYREMØTE NR 6 2018.
Møtet avholdt som telefonstyremøte på Skype
Dato: tirsdag 13. november 2018 kl 1900 - 2000
Til stede:
Torbjørn Vik, Gunnar Hop, Kjell Gunnar Årnes og Frode Eggestad samt referent
Bjørn Halvorsen.
Forfall: Stig Bjørvik,
SAKSLISTE STYREMØTE NR 6/2018

SAK 33/2018

Godkjenning av protokoll styremøte nr 5 2018
Protokollen er godkjent og er publisert i StyreWeb

SAK 34/2018

Regnskap oktober 2018 – orientering om status
Regnskap pr. 31.10.2018. Bjørn orienterte. Regnskapet ble
tatt til etteretning.

SAK 35/2018

Status webside og medlemsregister (Gnist) i StyreWeb
Kjell Gunnar Årnes orienterte om status. Terminlisten og
siste forside av Sidevogna skal legges ut på hjemmesiden.
Arrangøren har utarbeidet info om Skogsløpet. Denne legges
også ut på hjemmesiden så snart som mulig.
Det er fortsatt for få sykler som er representert i matrikkelen
på Gnist. Dette kan delvis skyldes en litt rotete innloggingsprosedyre fra mobile enheter. Kjell Gunnar ser på dette.

Sak 36/2018

Skogsløpet 2019
Status ble gitt i form av referat fra seneste møte i
arrangementsgruppen, sendt til styret umiddelbart før
styremøtet. Notatet synes å vise at arrangementet er under
god kontroll med fin fordeling av arbeidsoppgaver og ansvar.
Stig Bjørvik er gitt ansvaret for utarbeidelse av
risikovurdering.
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SAK 37/2018

Web-løsning i StyreWeb for Skogsløpet og andre
arrangementer
Kjell Gunnar orienterte om tilbudet fra StyreWeb. Hans
forslag om å gjøre en avklaring om ønskede praktiske
løsninger med StyreWeb tas til følge. Kjell Gunnar følger
opp og orienterer styret når løsningen kan implementeres.

SAK 38/2018

MC-messe 2019
Bjørn bestiller plass i tråd med fremlagt notat. Dette vil gi
klubben en bedre plassering og bedre plass enn i 2017.
Messen blir bemannet av medlemmer fra Trøndelag som
stiller med objekter på messen. Torbjørn foretar reservasjon
av lastebil for transport av sykler fra Trøndelag. Kostnad for
hele arrangementet antas å bli ca 40.000 kr.

SAK 39/2018

LMK kontingent
NVMC mener diskusjonen om kontingent starter i feil ende.
Diskusjonen må underbygges og ha sitt grunnlag i en
strategisk plan for LMK. Av denne planen må det fremgå
hvorfor det eventuelt er ønskelig med økt kontingent, og hva
den økte kontingenten skal brukes til.
NVMC mener som representant for store klubber at taket på
beregning av kontingent på maks 1.400 medlemmer må stå.
Hvis dette fjernes vil NVMC måtte vurdere å melde seg ut.
Samme eller liknende tilbakemelding er mottatt fra 2 andre
store klubber. Et alternativ for å øke inntektene kan være at
det innføres et minstebeløp for små klubber, idet disse har
direkte økonomisk fordel av medlemskapet gjennom
muligheten for mva-kompensasjon. Bjørn formidler dette på
førstkommende LMK møte.

SAK 40/2018

Kommende styremøter og generalforsamling
Lørdag 05.01.2019 - Veritas lokaler i Stavanger
Lørdag 16.03.2019 – MHKD på Burud i Skotselv i Øvre Eiker

Eventuelt

Ingen saker under eventuelt.

Trondheim 13. november 2018
Torbjørn Vik
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