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Til stede: 30 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 Navn Valgperiode 
Styre 
Leder Kari Søyland Haugødegård 2015 – 2017 
Nestleder Øyvind Hjelvik 2014 – 2016 
Sekretær Nils Ormvold 2014 – 2016 
Kasserer Øyvind Jevne 2015 – 2017 
Styremedlem Stein Eriksen 2015 – 2017 
Valgkomitè 
Leder Arne Lien 2014 – 2016 
Medlem Terje Norman 2014 – 2016 
Medlem Morten Borg 2015 – 2017 
Turkomitè 
Leder Øyvind Hjelvik 2014 – 2016 
Medlem Tor Røislien 2014 – 2016 
Medlem Geir Enger 2015 – 2017 
Medlem Bjørn Egil Karlsen 2015 – 2017 
Medlem Jonny Bjørnestad 2014 – 2016 
Arrangementskomitè Jon Solbakken 2015 – 2017 
Revisor Tor Røislien 2014 – 2016 
 
5. Innkomne saker 
Styret fremmet forslag om at vedtektenes §3d slettes: 
I vedtektenes §3d står det at LMKs medlemmer er kollektivt innmeldt i NMCU: «Klubbens 
medlemmer er kollektivt innmeldt i NMCU. Enkeltmedlemmer kan reservere seg mot NMCU-
medlemskapet.» 
LMKs medlemmer oppfordres til å støtte det viktige arbeidet NMCU gjør for norske 
motorsyklister. Men klubben har i alle år praktisert frivillig medlemskap i NMCU.  
Styret vil derfor foreslå å stryke §3d, noe som betyr at det blir samsvar mellom vedtektene og 
dagens praksis. 
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Vedtektsendringen ble enstemmig vedtatt. 
 
Etter det formelle årsmøtet var det kaffepause, etterfulgt av punktene under: 
 
Jubileumstur 
LMK er 20 år i 2015. Øyvind H. orienterte om den planlagte jubileumsturen til Tønsberg, med 
foreslått dato lørdag 27. – søndag 28. juni. Det blir jubileumsmiddag, dekket av LMK, på 
hotell Klubben lørdag kveld. 
 
Øvrige fellesturer 
Øyvind orienterte videre kort om foreslåtte datoer for sesongens fellesturer. Mer informasjon 
om alle turene kommer så snart detaljer er avklart i turkomitéen. 
 
NAF MC 
Geir Enger orienterte. Geir er blitt bedt om å stille som kandidat til NAF MC Mjøsas styre, 
som representant for LMK. NAF MC Mjøsa har også årsmøte i kveld, resultatet av valget er 
følgelig ikke klart ennå. 
På neste årsmøte kan det være aktuelt å diskutere om en av LMKs styremedlemmer skal 
være «fast delegat» til NAF MC Mjøsas styre. 
Geir anbefaler sterkt at LMKs medlemmer også melder seg inn i NAF MC. 
 
MC Forum 
Nils orienterte om arbeidet i MC Forum i Oppland. 2014 var forumets første reelle driftsår, 
som ble avsluttet med at Nils presenterte NMCU og MC Forum for Fylkets 
trafikksikkerhetsutvalg 18. desember. 
Myndighetene har utformet ambisiøse mål for reduksjon av antall døde og hardt skadde i 
trafikkulykker på norske veier, grovt sett en halvering fra 2013 til 2024. NMCU vil bruke store 
ressurser på å bidra til at målene nås, noe som betinger aktivt bidrag (defensiv kjøring med 
gode sikkerhetsmarginer) fra hver enkelt motorsyklist. 
Presentasjonen ligger i nyhetssak fra årsmøtet. 
 
Rutine for LMKs turer 
Øyvind H. orienterte om forslaget til nye rutiner for LMKs turer, som vil bli ferdigbehandlet i 
turkomitéen. 
 
Tur til MC-messa på Lillestrøm 
MC-messa arrangeres første helga i mars. Det legges opp til felles busstur lørdag 7. mars. 
Gausdal MC ønsker også i år å delta sammen med LMK. Turkomitéen vil komme med mer 
informasjon. 
 
Sør-Afrika-tur 2014 
Øyvind Hjelvik fortalte og viste flotte bilder fra turen, som ble gjennomført i månedsskiftet 
februar/mars og hvor 11 klubbmedlemmer deltok.  
 
Forestående Amerika-turer 
Øyvind Hjelvik orienterte om den forestående turen, som gjennomføres i månedsskiftet 
februar/mars. 13 personer er påmeldt. 
Han orienterte også om planlagt USA-tur til sommeren. 
 
Rally Albania 
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Hans Petter fortalte og viste flotte bilder fra Rally Albania i juni, hvor han deltok. Strabasiøs 
kjøring, som nok ikke passer for dem som trives best på asfalt ☺ 
 
 
Møtet avsluttet kl. 21:30 
 
 
Nils Ormvold 
referent 
 


