Referat fra styremøte i NMCU Oslo og Akershus
Dato: 21.04.2022 18:00-20:00
Sted: NMCU-kontoret Ullevål Stadion
Referent: Stein Garnes
Deltakere:

Tore Hansen, Kretsleder
Stein Garnes, Kasserer
Erik Brinchmann, Styremedlem
Christer Edlund, Styremedlem
Tormod Wood, Nestleder
Kari-Anne Søreng-Stensrud, Fylkessekretær (på Teams)

Fraværende:

Per Bjarne Hansen, Styremedlem

Saker:
Sak 1 – Info fra NMCU sentralt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sentralstyret skal følge opp kretsene tettere
«Full kontroll» er trykket i nytt opplag
Tiltaksplan og gjennomføringsplan
Bildeinnhenting blir etablert, brukes i NMCUs saker på SOME og i pressen
«Lys-saken» ligger til godkjenning i departementet
Forsikring på førerutviklingskurs – fremdeles uklarheter og det jobbes videre med dette
Medlemsregister på ny plattform fungerer fremdeles ikke tilfredsstillende, men det nærmer seg
Betalingsløsningen jobbes det også med. Betaling via Vipps kommer også.
NMCU jubileumsrally kan sannsynligvis bli noe av, ikke helt klart ennå
Det er viktig for medlemsverving å få fram det politiske arbeidet NMCU driver
Det ble også orientert fra Kari-Anne og Christer om prøvekjøring av ny type fartsdump.

Sak 2 – Se Oss aksjonen 30. april.
•
•

•
•
•
•
•
•

Flagg og andre effekter skal muligens ligge på lager hos Per Bjarne. Christer følger dette opp.
Det undersøkes om bannere som kan henges på strategiske broer over de store veiene (slik at de vises for de
som kjører inn mot Oslo). Skal muligens ligge hos Per Bjarne, ett er hos Asker MC. Tormod tar Furuset, Per
Bjarne tar Lambertseter. Asker MC (Harald Sole) bes om å henge opp i Asker.
Christer har møtt MC Oslo i dag. Det meste er klart for dagen, resten tas på fredag 29, ansvar Christer.
Invitasjon og pressemelding distribueres til NRK av Kari-Anne, Christer har ansvar å sende ut til andre media.
NAF MC Oslo kjører egne ruter men oppfordrer til å møte på MC Oslo etterpå
Per Bjarne følges opp vedr. lydanlegg
Trafikkorpset i Oslopolitiet har vært kontaktet. Usikkert om det blir noe assistanse fra dem. Informasjon om
arrangementet sendes til Øst og Oslo politidistrikt. Christer er ansvarlig.
Vester hentes hos Proffklær i Alf Bjerkes vei 10A

Sak 3 – 1. mai
•

Noen fra styret vil delta på ulike turer

Diverse
•
•

Ikke noe nytt vedr. MC-forum
Ny gruppe på FB: «Tillitsvalgt NMCU» for medlemmer i kretsstyrene.

Møteplan resten av året
•
•
•
•

2/6-2022 Lakkegata 23
1/9-2022 Lakkegata 23
24/11-2022 Lakkegata 23
5/1-2023 Lakkegata 23

