NMCU VESTFOLD
Referat styremøte 14.01.2021 kl. 19:00 (digitalt)
Til stede: Yngve Nybakk, Arne Gran, Rune Bakken og Siv M. Kristoffersen
Fraværende:, Tom A. Larsen

Referat:
•

Referat fra siste styremøte ble godkjent av alle til stede.

•

Ingen innvendinger på innkalling.

•

Årsberetning. Kort gjennomgang om innhold. Siv melder seg til å skrive et utkast til
styreberetning og sender ut. (Kopi av styrets beretning samt regnskapssammendrag skal sendes
NMCUs sekretariat senest to uker før årsmøtet i kretsen)

•

Regnskap. Sekreteriatet har regnskapet for oss, og Siv hadde kontakt med Bjørn den
13.01.21, og ble fortalt at det eneste som var brukt av våre penger var til årsmøtet i fjor hvor
det ble kjøpt inn pizza.

•

Årsmøte krets. Det ble besluttet at årsmøtet utsettes til 04.05.21, når Norge forhåpentligvis
er åpnet igjen. Vi avholder da årsmøtet i NAF MC Vestfold sine lokaler på Ssemslinna 35. Siv
utarbeider en årsmøteinnkalling i samråd med sekreteriatet.

•

Årsmøte 2021 NMCU sentralt. Den er lagt til helgen 12. – 14. februa, med årsmøte lørdag
13. Påmelding i henhold til vedtektene. Arne, Yngve, Rune og Siv stiller fra Vestfold. Siv har
meldt på alle.

•

Styrets beretning. Kort gjennomgang om innhold. Siv melder seg til å skrive et utkast til
styreberetning og sender ut. (Kopi av styrets beretning samt regnskapssammendrag skal sendes
NMCUs sekretariat senest to uker før årsmøtet i kretsen)

•

MC bransje uke 15 -20.02.21. Vi stiller på stand hos Speed (litt avhengig av hvilke butikker i
Vestfold som stiller)

•

Fastsatte datoer og arrangement 2021:
I.
20.02.21
Stand hos Speed
II.
17.04.21
Se Oss Aksjon
III.
04.05.21
Årsmøte
IV.
Ikke avklart
Speed dagen
V.
06.06.21
TS-dag på Ås (Tønsberg)

•

Frafall i styret: Etter årsmøtet i 2020, ble styremedlem May Elin Undbekken borte. Ingen
hørte noe fra henne og ingen av oss fikk tak på henne. Likeledes sa leder Tom A. Larsen fra i
til resten av styret den 04.07.20 at han ikke ønsket å være delaktig i styret som leder, men
kunne bistå ved andre anledninger. Styret hadde ikke konstitueret ny nestleder, så styret fikk
en utfordring der. Siv som er fylkessekretær, bisto med innkallinger og informasjon for styret
resten av året (lite pga. Covid-19)
Videre fungerende styre frem til årsmøte 2021:
I.
Leder
Arne Gran
II.
Nestleder
Rune Bakken
III.
Styremedlem Yngve Nybakk
IV.
Fylkessekretær Siv M. Kristoffersen

For styret
Siv M. Kristoffersen

