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Referat fra årsmøte 22.01.2014, avholdt i Sparebank1 Gudbrandsdals lokaler i Storgata
Til stede: 24 medlemmer inkl. styret
1. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder, valg av referent
Innkalling ble godkjent uten kommentarer.
Kari ble valgt til møteleder.
Nils Ormvold ble valgt til referent.
2. Årsmelding
Nils gjennomgikk årsmeldingen, som ble godkjent uten kommentarer.
3. Revidert regnskap
Øyvind Jevne gjennomgikk det reviderte regnskapet, som ble godkjent uten kommentarer.
4. Valg
Arne Lien redegjorde for valgkomitèens arbeid og innstilling. 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
2014 – 2016
2014 – 2016
2013 – 2015
2013 – 2015

Arne Lien
Terje Norman
Morten Borg

2014 – 2016
2014 – 2016
2013 – 2015

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

2014 – 2016
2014 – 2016
2013 – 2015
2013 – 2015
2014 – 2016
2013 – 2015
2014 – 2016

5. Innkomne saker
Det hadde ikke kommet inn noen saker
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Etter det formelle årsmøtet var det kaffepause, etterfulgt av punktene under:
Spaniatur mars 2013
Eivind Thoresen og Stein Ødegård viste flotte bilder og fortalte fra turen. MC-inntrykk fra
varmen ved Middelhavskysten og opp til isdekte veger i Sierra Nevada.
Vinterkjøring
LMK har nå 8 aktive vintermotorsyklister. Stein Ødegård viste video fra MC-kjøring på Skei
sist helg, hvor han, Arne Hovland og Hans Petter Haugsrud koste seg på snø.
Finnmark
Tor Røislien viste flotte bilder fra Pasvik-området og fortalte engasjert fra sine to halvårsopphold på Nyrud politistasjon i 2012 og 2013. Vi fikk innblikk både i arbeidet på Norges
minste politistasjon og den flotte naturen på alle årstider. Han har også hatt besøk av
langveisfarende fra LMK.
Nytt fra NMCU
Nils orienterte om aktuelle saker:
- Arbeidet i MC Forum i Oppland, med gjennomgang av alle saker fra siste møte (6.
januar)
- Se oss-aksjon 2014, hvor NMCU vil komme tilbake med mer info og ønske om
bistand fra lokale motorsyklister for å få mest mulig blest om aksjonen. Vi håper å få
til et opplegg sammen med Fylkeskommunen og Vegvesenet.
- Kjøretreningskurs, hvor det er innledet et samarbeid med GMS i Hunndalen om kurs
på Vålerbanen 21. mai.
Kontingent 2014
Øyvin J. ber om at alle betaler kontingent så snart informasjon om innbetaling blir sendt ut.
Dette for å unngå purring og flere oversendelser av medlemsinfo og innbetalinger til NMCU.
Eventuelt
Det ble foreslått at klubben bestiller og videreselger refleksvester med klubb-profilering.
Dette pga. krav fra siste årsskifte om at alle motorsykler og mopeder skal medbringe
refleksvest i tilfelle nødstans.
Styret minnet om avtalen klubben har med trykking av klubblogo på egne klær hos Würth, se
nettsidene Om oss | Generell info.

Møtet avsluttet kl. 21:30.
Nils Ormvold
referent

