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

Morten og Nils gjennomgikk de nye nettsidene, inkl. 
arkivet på web-server. Det ble gitt gode tilbakemeldinger 
på det utførte arbeidet. 
Nils lager eget notat med beskrivelse av gjenstående 
arbeid og tilhørende løsninger. 
Morten publiserer endringer etter hvert som nytt/endret 
stoff er klart. 
 

Morten/Nils 

2009-2 Dokumentmaler 
Dokumentmalene er ferdige. I stedet for å legge dem på et 
passordbeskyttet område på nettsidene distribueres de til 
styrets medlemmer. 
Malene ble rett etter møtet sendt styremedlemmene. 
Malene er også lagt på web-serveren. 
 

 

2009-3 Arkiv digitaliseres 
En del eldre styrepapirer scannes og legges i Dokument-
katalogen på web-serveren. 
Bilder i fotoalbum vurderes også scannet. 
 
Alle styremedlemmer ser om man sitter på materiale som 
bør scannes/lagres på web-server. 
 

Nils 
 
 
 
 
Alle 

2009-4 Bremsekurs/avrustningskurs på Frya 
Kursdato blir 13.05.2009. Kurset blir avholdt på 
gokartbana i Snertingdalen, og ikke på Frya som først 
annonsert. 
 

Hans Petter 

2009-5 Førstehjelpskurs 
Førstehjelpskurs ble avholdt på Vegmuseet 28.04.2009 i 
samarbeid med Gausdal MC-klubb. 20 personer deltok, 7 
fra LMK. 
 

 

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. 
 

Nils/Morten  
-info legges ut på 
nettsidene 
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2009-7 Økonomi/medlemmer 

Klubben har pr. dato 95 medlemmer.  
Beholdning er pr. dato kr. 31.443. 
 

 

2009-9 Kommunikasjon med klubbens medlemmer 
Kommunikasjon fra styret til klubbens medlemmer vil 
heretter kun skje via e-post og klubbens nettsider. Det vil 
ikke lenger bli sendt ut informasjon på papir/brev. 
Jon sender dette referatet som brev til dem som ikke er 
registrert med e-postadresse, slik at de blir orientert. I 
brevet henstilles det om at medlemmer som ikke er 
registrert med e-postadresse oppgir denne (vi antar at alle 
har e-postadresse). 
 

Jon 

2009-10 Gjennomgang av klubbens vedtekter 
Gjennomgangen utsettes til neste styremøte. Forslag til 
nye/reviderte vedtekter må være klare i god tid før neste 
årsmøte. 
 

Kari 

2009-11 Publisering av stoff på nettsidene 
Stoff som ønskes publisert på nettsidene sendes sekretær 
(sekretar@lillehammer.mc.no), som forbereder saken(e) 
og oversender til Morten for publisering.  
Informasjon om dette legges på nettsidene. 
 

Nils/Morten 

2009-12 Oppslagstavle på Statoil Strandtorget 
Det hadde vært fint å ha ei lita oppslagstavle for klubben 
på Statoil Strandtorget, eks. for å informere om hvor vi har 
kjørt på onsdags- og søndagsturer. Kari tar dette opp med 
Statoil. 
 

Kari 

2009-13 Neste styremøte 
Neste styremøte blir etter sommerferien. 

Kari 

 
 
 
 
 


