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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
Kari gjennomgikk årsmeldingen, som ble godkjent uten kommentarer.
3. Revidert regnskap
Øyvind Jevne gjennomgikk det reviderte regnskapet, som ble godkjent uten kommentarer.
4. Valg
Kari redegjorde for valgkomitèens arbeid og innstilling, på vegne av valgkomitéen. Det ble
ingen endringer i forhold til valgkomitèens innstilling. Etter valget er styret og de respektive
komitèene slik sammensatt:
Funksjon
Styre
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Valgkomitè
Leder
Medlem
Medlem
Turkomitè
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Arrangementskomitè
Revisor

Navn

Valgperiode

Kari Søyland Haugødegård
Øyvind Hjelvik
Nils Ormvold
Øyvind Jevne
Stein Eriksen

2013 – 2015
2012 – 2014
2012 – 2014
2013 – 2015
2013 – 2015

Arne Lien
Terje Norman
Morten Borg

2012 – 2014
2012 – 2014
2013 – 2015

Øyvind Hjelvik
Tor Røislien
Geir Enger
Bjørn Egil Karlsen
Jonny Bjørnestad
Kurt Eriksen
Tor Røislien

2012 – 2014
2012 – 2014
2013 – 2015
2013 – 2015
2012 – 2014
2013 – 2015
2012 – 2014

5. Innkomne saker
Det hadde ikke kommet inn noen saker
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www.lillehammer.mc.no

Etter det formelle årsmøtet var det kaffepause, etterfulgt av punktene under:
Tur til MC-messa
Øyvind Hjelvik orienterte om årets tur til MC-messa på Lillestrøm, som blir lørdag 2. mars.
Øyvind har hatt kontakt med Gausdal MC-klubb, som er interessert i et felles opplegg. Det
blir dermed, som tidligere, felles leie av buss til messa. Bussleie finansieres med tigging av
gevinster og tilhørende loddsalg på bussen. Det vurderes et felles opplegg for bespisning
som pizza e.l.
De nye nettsidene
Nils orienterte kort om de nye nettsidene, og bakgrunnen for at ny publiseringsløsning ble
valgt:
- Frigjort fra enkeltmedlemmers PC-er
- God backup
- Redigeringstilgang for flere
- Egen passordbeskyttet seksjon for styret, hvor alle dokumenter vedr. driften av
klubben samles
Morten Borg fikk en påskjønnelse for sitt arbeid med de gamle nettsidene gjennom mange
år. Nils Ormvold fikk også en påskjønnelse for arbeidet med de nye nettsidene.
Øyvind Hjelvik orienterte om siste tur i Sør-Afrika
Øyvind fortalte og viste flotte bilder fra siste tur, en treukers tur sist desember.
Øyvind har vært i området flere ganger tidligere. Han planlegger derfor å lede en klubbtur til
Sør-Afrika i vinterferien 2014.
Hans Petter Haugsrud orienterte om tur til Marokko
HP fortalte fra en tur i 2012, hvor han og 4 til hadde en 16-dagers tur t/r Marokko; transport
av sykler med kassebil t/r Gibraltar og MC-tur gjennom hele Marokko.
Kjempeinteressant!
Kort orientering fra NMCU Oppland
NMCU Oppland planlegger felles tur for NMCU-medlemmer 2. juni. Detaljer om turopplegget
kommer etter hvert på NMCU Opplands FB-sider.
Mulig USA-tur sommer 2013
Øyvind Hjelvik orienterte om et opplegg for en mulig 14-dagers USA-tur sommeren 2013.
Kjørelengde ca. 7.000 – 8.000 km.
Møtet avsluttet kl. 21:15.
Nils Ormvold
referent

