Referat sentralstyremøte #1/ 22-23
Sted:
Tid:

Kontoret Ullevål Stadion/Teams
Lørdag 26. mars 2022, kl 09:00-13:30

Til stede:

Odd Terje Døvik, leder
Siv Kristoffersen, nestleder
Kjersti Løge
Tor-Atle Hansen (Teams)
Bjørn-Viggo Larsen
Ole Jørgen Dønnestad
Kari Storstrand – vara
Arild Lind – vara (Teams)

I tillegg møtte: Bård Vikestad

17/2022:

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak:
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

18/2022:

Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte 10.02.22
Vedtak:
Protokoll fra sentralstyremøte 10.02.22 ble godkjent.

19/2022:

Virksomhetsplan – oppfølging av kretser
For å sikre gjennomføring av Virksomhetsplanen på kretsnivå var det foreslått at
sentralstyrets medlemmer fordeler og tar ansvar for å følge opp hver sine kretser.
NMCU er gjennom «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg» forpliktet til å
følge opp egne tiltak og noen av disse er på kretsnivå.
Sentralstyret diskuterte fordeling samt hva som skulle følges opp.
Vedtak:
1. Sentralstyrets medlemmer får ansvar for hver sine kretser iht oppsatt liste
2. DL utarbeider «sjekkliste» som skal brukes i arbeidet
3. DL informerer kretsene om ordningen, inkl hvem som er ansvarlige for å følge
opp hvilke(n) krets(er).
Se appendix.

20/2022:

SoMe
Leder av arbeidsgruppen for SoMe, Ole Jørgen Dønnestad, orienterte om status og
fremdrift på arbeidet. Han viste eksempler på effektiv bruk av sosiale medier, og
understreket betydningen av å legge til rette for at mange/flere kan bidra med innhold
(teskt og bilder). Arbeidsgruppen består pt av tre personer, men kunne gjerne vært
utvidet med 1-2 i tillegg.
Vedtak:
1. Sentralstyret tar gjennomgangen til orientering.
2. DL bes opprette en dedikert e-post adresse som kan brukes til innsending av
bilder
3. Sentralstyret vil følge opp aktuelle kandidater til å gå inn i gruppa

21/2022:

Daglig leders rapport
a) Medlemstall
o Ikke rapportert denne måned som følge av overgang til nytt
medlemsregister.
b) Økonomi
o Inntekter pr dato ligger kr. 363 690,- etter budsjett. Dette skyldes dels
utfordringer med ny betalingsløsning, dels at ny mulighet for månedlig
betaling påvirker periodiseringen (som er basert på den «gamle»
årsbetalingen). Det sendes betalingspåminnelser når betalingsløsningen er
100% i orden
o Resultatet pr dato ligger kr. 257 133,- etter budsjett
c) Status politiske saker, høringer
o Besvart høring fra SVV om «tåkelys» (egentlig: nærlys)
 Det er mottatt signaler om at den er godkjent hos SD
o Av- og påregistrering digitalt uten innlevering av kjennemerker er
godkjent. Ordningen trer i kraft 12.09.22.
o Møte med Samf dep 10.03 sammen med flere av aktørene i Nasjonalt
forum for MC-sikkerhet.
 Gjennomgang av tiltakene i Nasjonal tiltaksplan for
trafikksikkerhet på vei.
 Signaler om at det kan fremmes krav til kjøreutstyr utover hjelm
o Møte med Vegtilsynet 17.03 med fokus på veginfrastruktur som bidrag til
å oppfylle TS-målene
 Faktor ved veg er både medvirkende faktor til ulykker og i enda
større grad til utfallet av ulykker.
 Innspill om at MC-tiltak må inn i styrende dokumenter.
o Møte med Nasjonalt forum for MC-sikkerhet 22.03
 Gjennomgang av Temaanalysen for MC og moped
 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei
 Varslet høring om barn på MC
d) Krets, MC-forum
o Ref. møte med Nasjonalt forum for MC-sikkerhet 22.03 har de fleste
fylkene etablert MC-forum eller tilsvarende. Det er noe ulikt
ambisjonsnivå. Oslo og Viken ligger en del etter.

e) Media- og kommunikasjon
o Det fokuseres på å legge ut nettsaker jevnlig. Disse deles på FB.
o Satsingen på SoMe er igangsatt og vil bli viktig.
Annet:
f) Ny rigg – fremdrift
o Hjemmesiden fungerer bra og kalenderen er aktivt brukt.
o Bakenforliggende infrastruktur har vi fremdeles utfordringer med. Det
jobbes med å løse disse så raskt som overhodet mulig.
g) Jubileum
o Jubileumsbladet begynner å bli ferdigstilt og 1. korrektur er rett rundt
hjørnet.
o Annonsesalget viser kr. 57’ mot budsjett 53.
o Jubileumseffekter er lagt ut i nettbutikk og noen kretser har lagt inn egne
ordre.
h) Annet
Sentralstyret diskuterte muligheten for at kretsene tar en aktiv rolle i følge opp
medlemmer som ikke har betalt. Dette vil kunne inngå i den løpende oppfølgingen
av kretsene, ref sak 19/2022. DL lager oversikt som sendes sentralstyrets
medlemmer ASAP
Vedtak:
Sentralstyret tar daglig leders rapport til orientering.
22/2022:

Forslag om gratis prøvemedlemskap gjennom forhandler
På kretskonferansen fremkom forslag om at MC-forhandlere kan tilby sine kunder
gratis prøvemedlemskap i NMCU. Intensjonen er at innmeldte medlemmer vil
fortsette å være medlemmer i NMCU etter prøvetiden.
Sentralstyret diskuterte muligheten for å gjennomføre dette bl.a. sett opp mot dagens
situasjon med en ny data-rigg som ikke fungerer helt. Det fremkom også synspunkter
på at en slik kampanje må koordineres godt med forhandlerne før den kan settes ut i
live.
Vedtak:
Saken utsettes til oktober-møtet.

23/2022:

Fordelingsmidler til kretsene - prinsipp
DL ba om en avklaring vedrørende prinsipper for fordeling av de «frie» kretsmidlene,
ref årsmøtevedtak fra 2021.
Styret diskuterte saken.
Vedtak:
1. For inneværende år gis DL fullmakt til å vurdere innkomne søknader fortløpende.
DL bes minne kretsene på muligheten for å søke om ekstramidler fra den frie
potten

2. For kommende år vil det bli satt en søknadsfrist, med en etterfølgende og samlet
vurdering av innkomne søknader. Dersom det etter dette fortsatt er penger igjen
fordeles disse etter førstemann-til-mølla prinsippet.
3. Saken tas opp til sluttbehandling i oktober-møtet
24/2022:

NMCU-jubileumsrally- opplegg og ansvar
Det ble lagt frem en grov skisse som utgangspunkt for en diskusjon om hvordan et
rally kan gjennomføres.
Styret diskuterte saken og fattet følgende
Vedtak:
1. Bjørn-Viggo og Kari utarbeider forslag til rute nord for Trondheim. Odd Terje
gjøre det samme for området syd for Trondheim.
2. Forslagene drøftes etter behov med berørte kretser og sendes samlet til
sentralstyret før påske
3. Saken avgjøres endelig i styremøtet 28.april

25/2022

Møteplan 2022
Torsdag 28. april, kl. 19:00-21:00. Teams
Tirsdag 14. juni, kl. 19:00-21:00. Teams
Mandag 5. september, kl. 19:00-21:00. Teams
Lørdag 15. oktober, kl. 09:00-1500. Fysisk på Ullevål
Tirsdag 6. desember, kl. 19:00-21:00. Teams

26/2022

Eventuelt
Ingen saker under eventuelt.

Appendix

Oppfølging av kretser ‐ Virksomhetsplan m.m.
Aust‐Agder
Buskerud
Hedmark
Hordaland
Møre & Romsdal
Nordland
Nord‐Trøndelag
Oslo & Akershus
Oppland
Rogaland
Sør‐Trøndelag
Telemark
Troms (og Finnm.)
Vestfold
Vest‐Agder
Sogn & Fjordane
Østfold

Krets
Fylkessekretær/kretskontakt
Kretskontakt

Fylkessekretær/kretskontakt

Kretskontakt
Kretskontakt

Oppfølging
Ole Jørgen Dønnestad
Siv Kristoffersen
Tor‐Atle Hansen
Kjersti Løge
Kjersti Løge
Kari Storstrand
Kari Storstrand
Arild Lind
Tor‐Atle Hansen
Odd Terje Døvik
Kari Storstrand
Siv Kristoffersen
Bjørn‐Viggo Larsen
Siv Kristoffersen
Ole Jørgen Dønnestad
Kjersti Løge
Arild Lind

