
Referat styremøte i NMCU Vest-Agder                                   
Tidspunkt/dato:  
Mandag 21. mars kl 19:00 
 
Sted: 
Hos Berit 
Inviterte: 
Styret+ OTD 
 
FREMMØTTE: 
Berit, Ole Jørgen og Hallvard + Olav T. fra Aust-Agder 
  
Saksliste: 
7/22 
godkjenning av referat 8. februar og innkalling 
Godkjent. 
 
Linda Løyning sitt ønske om å fratre styreverv på grunn av sykdom. 
Linda har meldt at hun ønsker avgang siden sist styremøte. Vi avløser henne uten at det 
tiltrer nytt styremedlem. 
  
8/22 
Samarbeid med Aust-Agder 
Vi prøver å gjøre så mye vi kan sammen. Olav T. er velkommen til å være med. Vi i 
Vest-Agder støtter opp om arbeidet i Aust-Agder så godt vi kan. 
 
Det er et interimsstyre på gang.  
Det ser ut til at det blir vårmønstring i Arendal 1. mai. Ser på mulighet for om en 
«kortesje» kan lande på trafikkstasjonen på ScandTrac på Sørlandsenteret. 
 
9/22 
Aktiviteter i vår – legger ut på kalender til NMCU. 

• Vinterforedrag isle of man (Per Ivar Breland) dato – Returkraft i 31. mars 
o Info fra Ole Jørgen 
o Åpent møte for å verve medlemmer også. 

• Førerutviklingskurs – dato – 30. april og 1. mai 
o 1. mai tar Marianne ansvar og er på stand.  
o Det går litt tregt med påmelding. Mulig bare det blir en dag. Vi «stunter» 

litt på sosiale media om å melde seg på. 
• Vei åpning Brokke-Suleskard – dato - slutten av mai 

o Hallvard tar ansvar – hytta åpner på lørdagen – vi kjører på søndagen. 
Samarbeid med Rogaland (Jan Line) og Aust-Agder (Olav T.) Bård V. og 
Bjørn M. inviteres med. 

• Være til stede på noen lokale arrangement 
o Evje 22 – 24. April – 22. april åpningen, Berit tar ansvar og Olav T. – 

Hallvard kommer etter møtet sitt på Evje.  Ole Jørgen kommer etter jobb. 
Olav T. sjekker om noen fra Aust-Agder kan være med. 

o Lyngdalstreffet 6.-8. mai – Marianne tar ansvar. 
o Bikes, Cars and Coffe – Vi prøver å stille på noen av arrangementene i 

Høllen – Søgne på torsdager 3-4 ganger i løpet av i år – Jo tar ansvar 
o I Iveland Bikes, cars and coffe tar Ole Jørgen litt ansvar. 

• Materiell til utdeling – Hallvard sjekker med Bård V. 



  
8/22 
Eventuelt 
Nyttårsaksjonen i Vest-Agder gikk veldig bra. Fin reportasje i FVN som vi fikk åpnet slik 
at en ikke trenger abonnement for å lese den. 
 
Det skjer mye på facbook siden til NMCU sentralt. Det er veldig positivt. 
 
Ole Jørgen og Hallvard skal skrive noe om kretsstyremøtet med fokus på SoMe. 
 
 Mye informasjon om … 
 Felles middag på fredag  
 lørdag 
 NMCF, NAF MC, Vegvesen ntp, fylkeskommunen 
 Noruniversitetet – eye tracker – blikpunkt kamera 
 Moped ikke så atraktivt lenger 
 SoMe 
 Kulelynets krønikker 
 Mcforum, mcpolitisk plattform 
 50 års jubileum, jubileumsrally, virksomhetsplan, kretsverktøy 
 NTP - tiltaksplan 
 
 Stort engasjement – mange som kom på årsmøtet 
 Valgene ble foretatt 
 
Ole Jørgen er invitert til å være med på Iveland skole hvor alle får gratis 
mopedførerbevis for å bedre trafikksikkerheten. 
  
 
referat 
Hallvard Auestad (sign.) 
Leder NMCU Vest-Agder 
  
 


