LILLEHAMMER MOTORSYKKELKLUBB
www.lillehammer.mc.no

Sak:
Møtested:
Møtedato:
Tilstede:
Referent:

Styremøte 2-2010
Lillehammer Bibliotek
22.02.2010
Kari Søyland Haugødegård, Øyvind Hjelvik, Jon Solbakken, Nils Ormvold
Nils Ormvold

Saksnr.

Sak
Oppfølgingspunkter etter årsmøtet:
Evaluering av årsmøtet
Vi legger opp til at kommende årsmøter får et
strammere skille mellom det formelle årsmøtet og
øvrige aktuelle saker. Disse to delene skilles med en
kaffepause.

Oppfølging/frist

2010-2

15-års markering for LMK
Jubilèet foreslås markert med en felles
(overnattings)tur. Denne turen tas som en av årets
fellesturer.

Øyvind

2010-3

Klistremerker med klubblogo
Det innhentes tilbud på klistremerker, 100 med samme
størrelse som de broderte merkene, 100 som er noe
mindre.

Nils

2010-4

Klær med klubblogo
Klubben vil samarbeide med Würth (Arne Lien) ang.
klær med klubblogo. Würth har både T-skjorter og
collegegensere, og de har utstyr for trykking.
Vi ønsker ensfargede klær, med klubblogo (samme
størrelse som det broderte merket) plassert på brystet.

Nils/Arne

2010-5

Gulv til lavvoen
Det kjøpes gulv til lavvoen

Ståle

2010-6

BMW-treff 2011
Styret ønsker å gå videre med idèen om å arrangere
BMW-treff i 2011. Geir Enger innkalles til neste
styremøte for å bidra til nødvendige avklaringer.
Søknad må sendes innen 01.08.2010.

Kari/Geir

2010-7

Førstehjelpskurs
Vi ønsker også i år å arrangere førstehjelpskurs
sammen med Gausdal MC. Kurset bør holdes på
Vegmusèet. Instruktør blir Kai Tangen.

Kari

2010-8

Kjøretrening Elvedalen Gokart
Vi ønsker å kjøre to kurs, ett tidlig i sesongen og ett
lenger utpå sommeren. Kursene arrangeres sammen
med Gausdal MC. Tider på banen må bookes så snart
som mulig.

Øyvind/Nils

2010-1
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2010-9

Turer 2010
Øyvind kaller inn turkomitèen til planleggingsmøte.
Turliste publiseres på nettsidene når den er klar.

2010-10

Nettsidene:
Samarbeidspartnere, oversikt på nettsidene
Lise har skaffet oversikt, som publiseres

Øyvind

Lise/Nils

Scanning av dokumenter og fotoalbum
Fotoalbumet er scannet, bildene publiseres

Nils

Backup-rutiner
Det må beskrives dokumentasjon og backuprutiner for
nettsidene

Nils/Morten

