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Geir Enger (under sak 2010-6) 
Referent: Nils Ormvold 
 
Saksnr. Sak Oppfølging/frist 
2010-6 BMW-treff 2011 

Geir Enger redegjorde for et typisk treff-program, og 
hvordan han ser for seg (i grove trekk) et treff i LMK-
regi. Et ev. treff vil i hovedsak følge samme opplegg 
som LMKs tilsvarende treff på Hunderfossen i 2003. 
Et slikt treff vil gi klubben et økonomisk løft, med 
muligheter for å videreutvikle klubbaktiveter som for 
eksempel trafikksikkerhetsarbeid, aktiviteter overfor 
yngre MC-førere osv. 
 
Styret vil sende arrangementssøknad for BMW-treff i 
2011 (helga 4. – 7. august). Søknadsfrist er 
01.06.2010, søknad sendes i løpet av mai 2010. 
Søknadsskjema sendes på BMW-klubbens nettsider. 
Lillehammer Camping peker seg foreløpig ut som en 
naturlig treffplass i forhold til beliggenhet og fasiliteter. 
 
Geir Enger blir organisasjonssjef for BMW-treffet. Det 
antas at en hovedkomitè bør være på 5-6 personer. 
Under treffet vil det være behov for en stab på 20 – 40 
personer. 
 

Styret/Geir 

2010-11 Økonomi og medlemstall 
Jon redegjorde for økonomi og medlemstall 
Det er pr. dato 97 medlemmer, herav 65 NMCU-
medlemmer. 
Beholdning er pr. dato kr. 26.362. 
 

 

2010-12 Bruk av felles mailadresse alle@lillehammer.mc.no 
Styret har fått flere henvendelser om at man ikke 
ønsker at alle-adressen skal brukes til ”søppelmail”, 
med innhold som er useriøst/kan virke støtende. 
Det presiseres at alle-adressen kun skal brukes til å 
formidle reell klubb- og MC-relatert informasjon. Leder 
sender mail til alle klubbens medlemmer om dette. 
 

Kari 

2010-3 Klistremerker med klubblogo 
100 klistremerker i størrelse 50 x 40 mm er levert fra 
MC-profil.  
Informasjon om merkene legges ut på nettsidene. Pris 
settes til 20 kr. pr. merke. 
Styremedlemmene har alltid med både broderte 

Nils 
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merker og klebemerker for salg. 
 

2010-4 Klær med klubblogo 
Transfermerker er bestilt fra MC-Profil. Klubben vil 
samarbeide med Würth (Arne Lien) ang. klær og 
påføring av transfermerker.  
Vi ønsker ensfargede klær, med klubblogo plassert på 
brystet. 
Arne og Nils foreslår en praktisk løsning for 
bestilling/trykking/betaling. 
 

 
Arne/Nils 
 
 
 

2010-5 Gulv til lavvoen 
Gulv og tørkeknekt er innkjøpt og ligger hos Ståle 
Rustadstuen. Lavvoen ligger også hos ham. 
 

 

2010-8 Kjøretrening Elvedalen Gokart 
Kursdatoer er klarlagt. Det blir kjøretrening både i mai 
og august med deltakere fra LMK og Gausdal MC: 
Onsdag 19. mai kl. 18:00 
Onsdag 11. august kl. 18:00 (bana er leid fra 17:00) 
Onsdag 18. august kl. 18:00 (bana er leid fra 17:00) 
 

 

2010-10 Nettsidene 
Informasjon om samarbeidspartnere er på plass. 
Bilder fra fotoalbumet er publisert. Det må lages 
informasjon (som ikke publiseres på nett) med navn på 
personer som er med på gamle bilder. 
Beskrivelse av backup-rutiner gjenstår. 
 

 
 
 
Kari 
 
Nils/Morten 

 


