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Saksnr. Sak Oppfølging/frist 
2009-1 Endringer på nettsidene  

Forslag fra Nils til endringer/forbedringer på nettsidene ble 
diskutert. Stikkord: 

- bilder på hovedsiden fjernes, og erstattes av 
dagsaktuelle saker (bilde/ingress på hovedsiden, 
artikkelen på underliggende side) 

- medlemsoversikten begrenses til navn/poststed, 
sykler fjernes. Oversikten oppdateres ihht. innbetalt 
medlemskontigent. 

- Header erstattes av fast grafisk element, farger på 
knapper og andre elementer tilpasses. 

- Styre-siden legges opp med alle styremedlemmers 
navn som mail-linker for de respektive 
styrefunksjonene, eks. leder@lillehammer.mc.no. 
Alle styredokumenter legges ut i kronologisk 
rekkefølge som pdf. 

- Det etableres et passordbeskyttet område på 
nettsidene for styrets medlemmer. 

 

Morten/Nils 

2009-2 Dokumentmaler 
Forslag fra Nils til diverse dokumentmaler ble diskutert og 
fastsatt. 

- brevmal 
- referatmal 
- generell dokumentmal 

Dokumentmalene legges på nettsidenes 
passordbeskyttede område 
 

Morten/Nils 

2009-3 Arkiv digitaliseres 
Styremedlemmene gjennomgår sine respektive 
dokumenter, med sikte på å scanne/digitalisere 
arkivverdige dokumenter. Dokumentene vil legges på 
nettsidene som klubbens arkiv. 

Alle 
- følges opp på 
neste styremøte 

2009-4 Bremsekurs/avrustningskurs på Frya 
Det legges opp til felles kurs sammen med Gausdal MC-
klubb. Dato blir trolig i slutten av april. 

Hans Petter 

2009-5 Førstehjelpskurs 
Det legges opp til felles kurs sammen med Gausdal MC-
klubb. Kurset rettes spesifikt mot MC-relaterte 
ulykker/skader. Dato blir før sesongstart. 

Hans Petter 
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2009-6 Regler for å uttale seg til pressen 

Ev. spørsmål fra pressen skal kun besvares av leder 
og/eller nestleder. Dette for å sikre at uttalelser gis ihht. 
klubbens og NMCUs vedtekter/holdninger. Det presiseres 
at alle medlemmer av Lillehammer Motorsykkelklubb må 
forholde seg til dette. 

Kari/Morten  
-info på nettsidene 

2009-7 Økonomi 
Fra 31.12.2008 og til nå har 89 medlemmer betalt 
kontingent, av disse er 48 NMCU-medlemmer. 35 
medlemmer har pr. dato ikke betalt kontingent. Det vil bli 
sendt ut èn generell purring, med frist 01.04.2009. 
Informasjon blir også lagt på nettsidene. De som ikke har 
betalt innen fristen, strykes fra medlemsoversikten. 

Jon/Morten 

2009-8 Neste styremøte 
Neste styremøte 20.04.2009 kl. 19:15, Lillehammer 
Bibliotek 

Kari 

 
 
 
 
 


