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Sak:
Møtested:
Møtedato:
Tilstede:
Fraværende:
Referent:
Neste møte:

Styremøte 4-2013
Sparebank1, Storgata
08.10.2013
Nils Ormvold, Øyvind Jevne, Øyvind Hjelvik, Stein Eriksen
Kari Søyland Haugødegård
Nils Ormvold
Onsdag 11. desember kl. 18:00 i Sparebank1 Gudbrandsdal.

Saksnr.
2013-7

Sak
Lederrollen
Kari ble skadet i MC-ulykke i begynnelsen av august, og vil
bli sykmeldt noen måneder. Øyvind H. ivaretar lederrollen
mens hun er sykmeldt.

2013-8

Høstfest
Det er ønskelig å få arrangert en høstfest. Vi bestemte oss
for lørdag 2. november kl. 19:00. Festen blir som vanlig på
Lillehammer Camping. Nils publiserer sak på nettsidene.

2013-9

Tur til MC-messa i Gøteborg
MC-messa i Gøteborg arrangeres 24. – 26. januar 2014. Vi
setter som vanlig opp buss til messa for klubbens
medlemmer. Vi legger ut informasjon om turen (med
påmeldingsfrist) i løpet av oktober.

2013-10

Kafekvelder
MC-sesongen er på hell. Vi starter opp igjen med
kafekvelder på Blåmann fra uke 44, altså onsdag 30.
oktober kl. 20:00. Nils publiserer sak på nettsiden.

2013-11

Evaluering av årets turer
Vi gjennomgikk årets turer, som totalt sett representerer ca.
150.000 kjørte kilometer (!). Det har generelt vært god
oppslutning om alle turer, alt fra onsdagsturer til lengre
utenlandsturer.
Om organisering av turer:
Hvis turansvarlig ikke kan gjennomføre oppsatt tur selv, må
han sørge for en konkret erstatter. Dette for at belastningen
på enkelte ikke skal bli for stor.
På turer med forhåndsbetaling må vi ha bindende
påmelding.
Øyvind H. følger opp i turkomitéen.
Årsmøte 2014
Årsmøtet blir 22. januar, i Sparebank1 Gudbrandsdals
lokaler. Detaljer ang. årsmøtet gjennomgås på neste
styremøte.

2013-12

2013-13

Medlemmer
Pr. dato har klubben 102 medlemmer, inkl.
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husstandsmedlemmer.
2013-6

Økonomi
Øyvind J. redegjorde for status. Pr. dato har vi et overskudd
på 5.000 kr. for året. Utgifter til kommende høstfest er da
ikke hensyntatt.

2013-5

LMKs bankforbindelse
Bankforbindelse vil ikke bli endret, da det viser seg at
endringen betinger at LMK registreres i
Brønnøysundregistrene.

