Sted: Vegmuseet, Hunderfossen
Dato: Lørdag 08.01.2022 kl. 14:00
Referent: Lasse Walheim

-

Antall fremmøtte: 12 personer inkludert styret.
Lillehammer MC – 3 medlemmer
Farmers MC – 1 medlem
Rødfos MCE – 7 medlemmer
ikke tilsluttet klubb – 1 medlem

Årsmøte:
Leder Tor-Atle Hansen ønsket velkommen til årsmøtet. Det fremkom ingen innvendinger mot
årsmøteinnkallingen.
1. Åpning - godkjent
2. Konstituering - godkjent
a. Valg av møteleder: Asbjørn Jønsson, fra valgkomiteen, ble valgt
b. Valg av referent: Lasse Walheim ble valgt
3. Årsberetning
a. Asbjørn Jønsson gikk igjennom årsberetningen, og det kom utfyllende
informasjon om de respektive punktene. Årsberetningen ble godkjent.
b. Spørsmål: Ingen
4. Regnskap
a. Kasserer, Morten og sekretær Svein G presenterte regnskapet. Årsmøtet tok
regnskapet til etterretning.
b. Punkt 9-10
Punkt 9 = NMCU sentralt
Punkt 10 = FTU(Kjøretreningskurs) +trafikksikkerhetspris
c. Ingen merknader og revisorer har godkjent regnskapet
d. Regnskap godkjent.
5. Innkomne saker
a. Det var ikke kommet inn eksterne saker til styret innen fristens utløp
6. Handlingsplan for 2022

Asbjørn Jønsson gjennomgikk handlingsplan for 2022.
a. Arrangere SE-oss aksjonen
b. Delta på NMCU’s kretskonferanse
c. Delta på NMCU fylkessekretær og leder samling
d. Delta på NMCU årsmøte
e. Arbeid for å verve nye medlemmer til NMCU- Roy Nybakk kommer med
forslag, våge å tenke nytt
f. Profilere NMCU ved arrangementer hos de lokale MC-forhandlerne
g. Bedre med kontakt med NMCU tilsluttende i fylket, forslag avklares med
årsmøtedeltagere: Spørsmål: Hvordan klare dette bedre enn i dag?
Mc Fantasters involvering/Profilering Rundkiosken, torsdagstreffet ol.
h. Fortsette det gode arbeide i MC forum
i. Arrangere kjøretreingskurs for motorsyklister i oppland med GMS
i. Håper å få til i 2022, er satt av 2 datoer.
ii. Ulykkesstatistikken for seniorer er størst – skal vi tilby et eget kurs for
dem?
j. Arrangere fellestur for klubb/NMCU tilsluttede medlemmer i 2022
k. Spørsmål fra Morten Tundrali: Mulighet for kjøretreningskurs på Vinstra?
l. Spørsmål fra Asbjørn Jønsson; Hvordan verve nye medlemmer?
Handlingsplan - godkjent
7. Valg
- Tor-Atle gikk igjennom dagens styre og hvem som er på valg
- Asbjørn presenterer for valgkomitéen (Øyvind Hjelvik, Bodil Kirkeby og Asbjørn
Jønsson). Valgkomiteen har hatt en del telefonmøter og gikk igjennom liste med
forklaring til hvem som er på valg og hvem som tar gjenvalg
- Morten Tundrali og Tor Atle Hansen ønsket ikke gjenvalg.
- Etter redegjørelse fra leder på hvorfor han ønsker å trekke seg og etter innfridde krav
om at Morten fortsetter, samt at Roy Nybakk kommer inn i styret og at styret ser på
en mulig bedre arbeidsfordeling
- Oppdatert oversikt over styre og øvrige verv etter møtet:
Funksjon
Leder
Kontaktinfo
Nestleder
Kasserer
sekretær
1.Styremedlem
2.Styremedlem
3.Styremedlem

Navn
Tor Atle Hansen-97689313
Rødfos MC-entusiaster
toratle@online.no /
Lene Sæther-90107310
lenesaether@bbnett.no
Morten Tundrali
tundrali@hotmail.com
Svein Gunnar Myrvang
Rødfos MC-entusiaster
Sg-myrv@online.no
Lasse Walheim
Iwalheim@hotmail.no
Svein Arne Kristensen
Farmers MC
Jan Helge Høgvoll
Jan-helge@hogvoll.com

Valgperiode
2022-2023
2021-2023
2022-2024
2021-2023
2021-2023
2021-2023
2022-2024

4.Styremedlem
Fylkessekretær
Valgkomité

(utpekes av
styret)

Valgkomité
Valgkomité
Revisor
Revisor

Roy Nybakk
roy.nybakk@gmail.com

2022-2024

Asbjørn Jønsson 97074264
Rødfos MC-entusiaster
a.jonsson@online.no
Øyvind Hjelvik 99219451
Lillehammer MC

2022-2023

Finn Brobakken
Ståle Pedersen
Rødfos MC-entusiaster

2022-2023
2022-2023
2022-2023
2022-2023

Tor-Atle gikk igjennom rapport fra befaring MC inspeksjon av Fv. 245 Vestsideveien
Og gjennomgang av sluttrapport Mc inspeksjon Fv.255 Skåbu- Vinstra
Underskrift av møtereferat:
- Asbjørn Jønson
- Jo Are Eldevik
Eventuelt
Saker det skal jobbes med i 2022:
- Medlemsrekrutering
- Se om vi får inn en ungdomskontakt i styret
- Infokampanjer
- Bannere på torsdagstreffet på Gjøvik
- Promotering av kjøretreningskursene (1 dag på Våler og 1 dag på Vinstra?)
Vi venter på avklaring om midler fra Mc Forum
Utdeling av blomster til de i styret som valgte å ta gjenvalg.
Leder Tor Atle Hansen avslutter årsmøte kl 16:00

