Referat styremøte i NMCU Vest-Agder
Tidspunkt/dato:
Tirsdag 8. februar kl 19:00
Sted:
Tollbodgt 22,4600 Kristiansand (Kontoret til Hallvard)
Inviterte:
Styret+ OTD
FREMMØTTE:
Berit, Jo, OTD, Ole Jørgen og Hallvard

Saksliste:
Sak 1/22
Konstituering
Styret konstituerte seg med leder, nestleder, kasserer og meldemmer
Sak 2/22
Godkjenne innkalling
Godkjent
Sak 3/22
Samarbeid med Aust-Agder
Styret i Vest-Agder ønsker et godt samarbeid med Aust-Agder, og vil kalle inn
fylkessekretær i Aust-Agder Olav T. Vehus på styremøter.
Sak 4/22
Aktiviteter 2022
• Vinterforedrag (fullkontroll kveld) dato – Returkraft i mars. Ole Jørgen forespør
Roger Aukland om en kveld med bilder fra turene hans I Mongolia.
• Førerutviklingskurs – 30. april og 1. mai – vi kombinerer dette med NMCU 50 år
og viser oss frem disse dagene på kurset. Marianne og Linda tar ansvar.
• Vei åpning Brokke-Suleskard – dato - slutten av mai helga 22. eller 29. mai. Vi
overnatter på hytta til Hallvard fra en dag til den andre, og er tidlig oppe med grill
på plassen midt på fjellet. Hallvard tar ansvar
• Sesongavslutning – lørdag 24. September. Vi samarbeider med Motorsyklisten i år
også da ingen flere forhandlere er blitt medlem i NMCF. Hallvard tar ansvar.
• Være til stede på noen lokale arrangement - hvordan gjør vi dette, og hvilke
arrangement?
o Evje 22 – 24. April – Berit tar ansvar.
o Bikes, Cars and Coffe – Vi prøver å stille på noen av arrangementene i
Høllen – Søgne på torsdager – Jo tar ansvar
o Ung møter NMCU(ng) Jo tenker på hvordan vi kan nå flere unge. Hva med
å hjelpe med å øvekjøre? Hva med sosiale medier?
Sak 5/22
Økomomi 2022:
Vi har ca 37000,- på bok. Usikkert om vi har fått årets overføring fra NMCU sentralt.
Søknader om tilskudd
Vi søker på disse arrangementene:
Kveldsarrangement i mars
Brokke – Suleskard – medlemsverving
Sesongavslutning
Ung møter

Sak 6/22
Eventuelt
Kretskonferansen 2022
Ole Jørgen og Hallvard stiller fra NMCU Vest-Agder
Vi ønsker at styremøtene våre er på tirsdager kl 19:00 i fremtiden også.
Sak på neste styremøte blir NMCU(ng) og sosiale medier.
referat
Hallvard Auestad (sign.)
Leder NMCU Vest-Agder

