NORSK VETERAN MOTORSYKKEL CLUB

Protokoll
STYREMØTE NR 1 2019.
Møtet avholdt: DNV GL, Veritasveien 99, Stavanger
Dato: lørdag 5. januar 2019 1000 - 1300
Til stede:
Torbjørn Vik, Gunnar Hop, Frode Eggestad, Stig Bjørvik, Kjell Gunnar Årnes og
referent Bjørn Halvorsen

SAKSLISTE STYREMØTE NR 1/2019

SAK 1/2019

Godkjenning av protokoll styremøte nr 6 2018
Protokollen er godkjent, publisert i StyreWeb og ble
underskrevet.

SAK 2/2019

Regnskap desember 2018
Bjørn orienterte om de forskjellige postene i regnskapet i tråd
med den løpende som er gjort gjennom regnskapsåret.
Regnskapet for regnskapsåret 2018 ble tatt til etterretning.

SAK 3/2019

Generalforsamlingspapirer 2019
3.1 Utkast til Innkalling
3.2 Utkast til Årsberetning
3.3 Utkast til Resultatregnskap
3.4 Utkast til balanse
Materialet ble gjennomgått og justert. Det blir laget nye
formuleringer vedrørende varelager i notene til årsregnskapet. I
årsberetningen må info vedrørende LMK forsikringen sjekkes og
omarbeides. Materialet skal legges ut på hjemmesiden når
godkjent av revisor.
Finansinntektene synes svært beskjedne i forhold til innestående
på klubbens konti. Bjørn tar kontakt med banken for å få bedre
betingelser.

SAK 4/2019

Status webside og medlemsregister i StyreWeb
Kjell Gunnar Årnes orienterte om status vedrørende Gnist og
hjemmeside. Kjell Gunnar skal ta kontakt med StyreWeb for å
undersøke muligheten til Autogiro og månedlige trekk av
kontingent i StyreWeb.

SAK 5/2019

Skogsløpet 2019
Orienteringen om Skogsløpet i regi av NVMC Avd. Sør – Rogaland
ble holdt i et separat møte etter det ordinære styremøtet.

SAK 6/2019

MC messen 2019
Torbjørn ga en orientering om våre løsninger i 2019. En lastebil
fra Trøndelag med sykler vil sørge for årets eksponering av
NVMC. Vår stand vil bli bemannet av styremedlemmer og til dels
eiere av syklene. Stand er bestilt, men klubben har ikke fått
anvist plass ennå. Møbler vil bli bestilt når stand er tildelt. Kaffe
og kaker samt øvrig rekvisita vil bli tilført fra Trøndelag og
klubbens lager på Gran.

SAK 7/2019

LMK årsmøte 2019
Tidspunktet kolliderer med MC messen. Torbjørn og Bjørn deltar
fra NVMC. Bjørn meddeler LMK.

SAK 8/2019

Søknad om bidrag til Trondhjemsridtet 1919
Klubben diskuterte søknaden. Torbjørn vil delta på klubbens
generalforsamling. Beslutning om eventuelt bidrag vil bli tatt
etter Trondhjemsridtets 1919s generalforsamling.
Eventuelt
Ingen saker under dette punkt.
Vedtatte styremøter / aktiviteter i 2019
Lørdag 16.03 – generalforsamling / årsmøte på Burud i Skotselv

Trondheim 5. januar 2019
Torbjørn Vik
styreleder

