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Sak
20-års jubileumstur
Pr. dato er det 33 påmeldte. Øyvind H. bestiller flere rom
(det er reservert 15 dobbeltrom).
Påmeldingsfrist er 1. mai.
Det er hyggelig at det blir så stor oppslutning om jubiléet!

Øyvind H.

Øyvind H. undersøker muligheten for at vi kan være i eget
rom. Dette for å ha mulighet til «underholdning» uten å
forstyrre andre gjester.

Øyvind H.

Både Hans Petter, Lars og Arne var med i klubbens første
styre. Kan de sette sammen et historisk tilbakeblikk på
klubbhistorien?

Kari

Odd Magne Olsen og Kai Tangen var initiativtakere til å
starte klubben. Kari kontakter dem, og inviterer dem til å
delta.

Kari

Vi prøver å få inn en artikkel i MC Bladet om klubbens
historie og jubileumsturen. Kari lager et utgangspunkt, som
drøftes i styret.

Kari

Mobil-vennlige nettsider
Google endrer fra i dag rangering av treff: Søketreff på
mobil-vennlige nettsider vil få høyere rangering enn treff på
tradisjonelle nettsider.
«Mobil-vennlig» vil si at nettsidene er programmert med
responsivt design, så skjermbildet tilpasser seg mobile
enheter som nettbrett og smarttelefoner.
Våre nettsider har ikke responsivt design. Nils undersøker
med vår leverandør Braathe-gruppen om de har løsning for
oppgradering av våre nettsider, og hva en slik oppgradering
i så fall vil koste. Han forhører seg samtidig om mulighet for
å få inn trafikkanalyse-funksjonalitet (f.eks. Google
Analytics)
Når underlag fra Braathe-gruppen foreligger, drøftes saken i
styret.
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Oppfølging

Nettsidenes innloggingsløsning for styret

Nils
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Nils gjennomgikk/repeterte innlogging og
innhold/funksjonalitet på styresidene.
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Økonomi/medlemsinnbetalinger
Ingen endringer siden forrige styremøte.
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NMCU medlemskort
Alle har fått informasjon om at NMCU medlemskortene kan
hentes i biblioteket. Det er fremdeles mange som ikke har
hentet dem.
Kari sender ut en siste påminnelse om å hente kort.
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NMCUs Se oss-aksjon 2015
Nils publiserer nyhetssak om aksjonen.

Kari

Nils

