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Referat fra årsmøte 27.01.2010, avholdt på Vargstad videregående skole
Til stede: 16 medlemmer samt leder, nestleder, kasserer og sekretær

1. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder, valg av referent
Innkalling ble godkjent uten kommentarer. Kari Søyland Haugødegård ble valgt til møteleder.
Nils Ormvold ble valgt til referent.
2. Årsmelding
Årsmeldingen ble gjennomgått. Det ble kommentert at årsmeldingen manglet informasjon om
deltakelse under Birkebeinerrittet 28. og 29. august. 8 – 10 medlemmer stilte som
funksjonærer/MC-patruljer. Korrigert årsmelding publiseres på nettsidene.
3. Revidert regnskap
Jon Solbakken gjennomgikk regnskapet. Det ble kommentert at man bør forsøke å unngå
utgifter til distribusjon av NMCU-medlemskort. Mer om dette under 8c og 9a.
4. Endrede vedtekter
Styrets utsendte forslag til vedtekter ble gjennomgått. Etter noe diskusjon ble styrets forslag
enstemmig vedtatt med følgende endringer:
- §2: trafikksikkerhet ble tillagt i tredje strekpunkt
- §§ 7 og 8: leder av turkomitèen skal være klubbens nestleder
- §§ 7 og 8: avsnittet om valgperiode og kontinuitet flyttes fra § 7 til § 8, og endres noe,
slik at det hensyntar medlemmer i styret og alle komitèer.
- §11: sekretær har ansvar for vedlikehold og oppdatering av nettsidene
De endrede vedtektene publiseres på nettsidene.
5. Valg
Valgkomitèen ved Terje Norman og Morten Borg gjennomførte valg ihht. de reviderte
vedtektene. For å hensynta kontinuitet ble styrets leder gjenvalgt for 1 år, sekretær (egentlig
ikke på valg) ble gjenvalgt for 2 år.
Etter valget er styret og de respektive komitèene slik sammensatt:
Funksjon
Navn
Valgperiode
Styre
Leder
Kari Søyland Haugødegård
2010 – 2011
Nestleder
Øyvind Hjelvik
2010 – 2012
Sekretær
Nils Ormvold
2010 – 2012
Kasserer
Jon Solbakken
2009 – 2011
Styremedlem
Lise Sletmoen
2009 – 2011
Valgkomitè
Leder
Arne Lien
2010 – 2012
Medlem
Terje Norman
2010 – 2012
Medlem
Morten Borg
2010 – 2011
Turkomitè
Leder
Øyvind Hjelvik
2010 – 2012
Medlem
Tor Røislien
2010 – 2012
Medlem
Geir Enger
2010 – 2011
Medlem
Stein Eriksen
2010 – 2011
Medlem
Jonny Bjørnestad
2010 – 2012
Arrangementskomitè
Lars Svegården
2010 - 2012
Revisor
Tor Røislien
2010 - 2012
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6. Økning av LMKs medlemskontingent fra 2011
Jon Solbakken presiserte under pkt. 3 at det bør vurderes tiltak som hindrer gradvis tapping
av klubbens egenkapital. Dette er bakgrunnen for forslaget om økning av kontingenten.
Styrets forslag til økning av medlemskontingenten til kr. 200/år ble vedtatt med 17 mot 3
stemmer. Mindretallet forslag (uendret medlemskontingent, men betaling ved klubbens
fester) fikk 3 stemmer.
7. Innkomne saker
Det hadde ikke kommet inn noen saker.
8. Andre saker
a): Jon Solbakken minnet om betalingsfrist for klubbens og NMCUs medlemsavgift
b): Kari Søyland Haugødegård minnet om at alle må registrere kjørte kilometer i 2009 på
NMCUs nettsider
c): Styret orienterte om deltakelsen i NMCU Oppland. Etter NMCU Opplands årsmøte
24.01.2010 deltar 3 personer fra LMKs styre i NMCU Opplands styre. Disse er Kari Søyland
Haugødegård, Lise Sletmoen og Nils Ormvold. LMKs representanter vil bl.a. forsøke
- å bidra til tettere kontakt mellom NMCU Oppland og de respektive klubbene i fylket
- endre nettsidestruktur for NMCU (tettere knytning mellom fylkeskretsene og NMCU sentralt)
- bedre/billigere distribusjon av NMCUs medlemskort
d): Etter noe diskusjon ble det bestemt at Geir Enger og Arne Lien begynner å jobbe med
klubbgensere samt at Nils Ormvold bestiller klistremerker i samme størrelse som de broderte
merkene.
e): Hans Petter Haugsrud og Nils Ormvold orienterte om det pågående arbeidet med
digitalisering av eldre dokumenter, bilder, avisartikler osv. Det ble gitt gode tilbakemeldinger
på dette arbeidet. Alle som ev. sitter på bilder, artikler osv. som kan være interessante for
klubben henstilles om å ta kontakt med Hans Petter eller Nils.
9. Eventuelt:
a): Distribusjon av NMCU-medlemskort: For å unngå utgifter med post-distribusjon ble det
bestemt at NMCU-medlemskortene legges ut i Jakt- og Skytterbua, Gudbrandsdalsvegen
191 (Erik Nordahls arbeidsplass). Den enkelte henter eget medlemskort.
Når klubben har mottatt medlemskortene fra NMCU, orienteres medlemmene pr. e-post og
det lages en egen nyhetssak.
b): Det bør kjøpes inn bunn og flere plugger til klubbens lavvo. Ståle Rustadstuen
undersøker pris og kontakter kasserer Jon Solbakken. Det ble kommentert at en enkel
presenning kanskje kan være like bra som en fabrikklaget bunn.
c): Geir Enger foreslo at LMK bør vurdere å arrangere et nytt MC-treff, eksempelvis et BMWtreff. LMK arrangerte tilsvarende treff i 2003, og dette ga et godt bidrag til klubbkassa. Geir
undersøker saken og gir tilbakemelding til styret. Hvis slikt treff skal realiseres, må LMK
sende en formell søknad. En ev. søknad vil bli behandlet på BMW-klubbens årsmøte i
august 2010.
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d): Øyvind Hjelvik planlegger en USA-tur i juli, med antatt varighet 10 – 14 dager. Han anslår
at en slik tur vil koste ca. 20.000 kr. Han håper flere fra klubben vil delta. Øyvind lager
turforslag som sendes Nils Ormvold for publisering på nettsidene.
e): LMK ble stiftet i 1995. Klubben har altså 15-års-jubileum i år. Dette bør markeres.
f): Kari Søyland Haugødegård takket Hans Petter Haugsrud (avtroppende nestleder) for hans
aktive innsats for klubben gjennom mange år. Takken vil bli fulgt opp med en passende
gave!
g): Årsmøtet ble avsluttet med at Øyvind Hjelvik viste og kommenterte flotte bilder fra to turer
i 2009 til hhv. USA og Sør-Afrika.
Møtet avsluttet kl. 21:40.

27.01.2010

Nils Ormvold
sekretær

