INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NMCU VEST-AGDER 2021
Dato: Torsdag den 09/12-2021
Tidspunkt: Kl.17:30-19:30
Sted: Rådhuskvartalet Kristiansand
Kretsårsmøter | Norsk Motorcykkel Union (nmcu.org)
DAGSORDEN:
1: Åpning
2: Konstituering
A: Registrering av fremmøtte
B: Valg av møteleder
C: Godkjenning av innkalling og dagsorden
D: Valg av 2 referenter (til protokollen)
E: Valg av tellekorps.
3: Styrets årsberetning for 2021.
4: Revidert regnskap for 2021.
5: Aktivitetsplan for 2022.
6: Budsjett for 2022.
7: Innmeldte saker.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes til styret via e-post
hallaues@online.no senest 2 uker før møtet.
8:Valg.

Hallvard Auestad
Konstituert leder NMCU Vest-Agder

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2021
STYRET HAR I PERIODEN BESTÅTT AV:
Leder Hallvard Auestad
Nestleder Ole Jørgen Dønnestad
Kasserer Berit Brekke
Styremedlem Marianne Refsland
Per Setane
Vidar Schibstad
Fylkessekretær Odd Terje Døvik.
STYRETS MØTEVIRKSOMHET/REPRESENTASJON:
Det planlagte nye styret og det gamle styret har jobbet sammen om driften gjennom dette året med
fokus på kontinuiteten i arbeidet.
Det har i perioden vært avholdt 4 styremøter i form av både fysiske møter og via Teams når dette var
påkrevd, og 20 saker ble behandlet.
Grunnet Covid-19 pandemien, har aktiviteten i NMCU V-A vært sterkt redusert.
KRETSKONFERANSEN:
Denne var utsatt og ble avholdt på Gardermoen helgen 22. – 24. oktober med totalt 54 deltakere.
Fra NMCU V-A deltok Hallvard Auestad, Ole Jørgen Dønnestad, Berit Brekke og Marianne Refsland,
samt Fylkessekretær Odd Terje Døvik. Vi viser for øvrig til en fyldig artikkel på hjemmesiden til NMCU,
der det blant annet blir beskrevet hvordan den nye plattformen på hjemmesiden vår er tenkt å fungere.
ÅRSMØTET:
Dette gikk av stabelen på Gardermoen lørdag den 23. oktober.
Møtet innbefattet gjennomgang av sakslisten i henhold til vedtekter, valg, samt beretningen for
driftsåret -20.
Odd Terje Døvik ble gjenvalgt som leder av sentralstyret. For øvrig viser vi til artikkel på hjemmesiden
vår nmcu.org.
FYLKESSEKRETÆR:
Odd Terje Døvik har fortsatt i vervet som Fylkessekretær.
Arbeidet i år har vært sterkt hemmet av Covid-19 restriksjoner.
Det har vært avholdt 2 digitale vår/høst-møter, så dette forumet har fungert etter beste evne dette året.
AKTIVITETER:
Grunnet Covid-19 restriksjoner har det ikke vært mulig å gjennomføre flesteparten av de planlagte
aktivitetene.
Førerutviklingskurset ble atter en gang avlyst, ditto veibefaringer med SVV. Odd Terje Døvik og
styremedlem Per I.Setane foretok på oppfordring fra SVV en befaring av deler av RV.9. med fokus på
underskinner.
BROKKE-SULESKARD
For å synliggjøre NMCU valgte styret å markere seg på fjellet over Brokke – Suleskard. Det var
meningen å ha en hyggelig samling på fjellet med noe grill o.s.v.
Grunnet pandemien ble dette ikke gjennomført med grill. Styret var likevel på tur over fjellet og hadde
en fin markering i flott vær. Det ble gjennomført mange hyggelige samtaler om NMCU sitt arbeid.
Nettmangel gjorde det umulig å verve medlemmer der og da. Likevel håper vi at vi fikk vervet noen
nye medlemmer. Vi delte ut mye materiell.

SESONGAVSLUTNING:
Denne ble gjennomført som planlagt i samarbeide med Motorsyklisten as (som for øvrig er den eneste
mc-forhandleren i distriktet som er medlem av NMCF), lørdag 25. september.
Værgudene var på vår side, og et sted mellom 100-120 motorsyklister besøkte arrangementet, og vi
fikk i tillegg vervet 15 nye medlemmer.
MEDLEMSUTVIKLING I FYLKET:
Vi hadde pr.1/1-21 385 betalende hovedmedlemmer, og pr.4/11 hadde vi 331 medlemmer, altså en
reduksjon på 54 medlemmer.
Husk at det er «kjøttvekta» vår som teller i forhold til de utfordringene norske motorsyklister vil møte i
tiden fremover.
Antallet av nyregistrerte tunge mc/ lettvektere ligger på rekordnivå, og den totale bestanden har aldri
vært høyere. Det burde derfor ligge godt til rette for å verve flere nye medlemmer. Styret trenger hjelp
av hvert enkelt medlem for å oppnå dette. Jo flere vi er som står sammen i NMCU, jo enklere blir det
for NMCU å jobbe mot politiske beslutninger som gagner MC folket.
TIL SLUTT:
Dette året har det vært særs vanskelig å drive noen form for arbeide i forhold til NMCU.
Stadig endrede smittesituasjoner gjorde det umulig å avvikle årsmøtet i januar. Styret har vært helt
klare på at her skulle vi ikke ta noen sjanser.
Nå ser det lysere ut. Det nye styret satser på et tilnærmet «normalt» aktivitetsnivå til neste år.
Kristiansand 9/11-21.
Hallvard Auestad (Sign.)
Leder NMCU Vest-Agder.

Vinterforedrag (fullkontroll kveld) dato – Returkraft i februar
Førerutviklingskurs – dato starten av mai
Vei åpning Brokke-Suleskard – dato slutten av mai
Sesongavslutning – dato lørdag 24. september
Være til stede på noen lokale arrangement

NMCU
Valgkomiteens innstilling til Årsmøtet-22:
På årsmøtet i 2021 ble følgende personer valgt inni styret:
Styreleder:Hallvard Auestad , Kristiansand (ny,for 1 år)
Nestleder:OleJørgen Dønnestad, Søgne (gjenvalg,2 år)
Kasserer:Berit Brekke,Søgne (ikke på valg)
Styremedlem Marianne Refsland,Flekkefjord (ikke på valg)
Styremedlem Linda L.Sivertsen, Cowboys MC Lista (ny,for 2 år)
Styremedlem PerI. Setane, Kristiansand,ble valgt for 2 år i -20,
men ønsker å tre ut av styret.
Valgkomiteens medlemmer:
Vidar Schibstad,Kristiansand
Hilde Lunde,Søgne MC-klubb
Følgende personer foreslås valgt inn i det nye fylkesstyret:
Styreleder:Hallvard Auestad,Kristiansand (gjenvelges for 1 år)
Nestleder OleJørgen Dønnestad,Iveland (ikke på valg)
Kasserer Berit Brekke ,Søgne (gjenvelges for 2 år)
Styremedlem Marianne Refsland,Flekkefjord (gjenvelges for 2 år)
Styremedlem Linda L. Sivertsen ,Cowboys MC Lista(ikke på valg)
Styremedlem Jo Hammervold,Nodeland (ny,velges for 2 år)
Følgende foreslås til valgkomiteen:
Vidar Schibstad,Kristiansand(gjenvalg for 1 år)
Heine Auestad ,Kristiansand (ny,for 1 år)
Thomas Aanundsen ,Flekkerøya (ny,for 1 år)
Kristiansand 6/10-2021
for valgkomiteen
Vidar Schibstad (sign)

