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Sak:
Møtested:
Møtedato:
Tilstede:

Styremøte 3-2015
Sparebank1, Storgata
28.09.2015
Kari Søyland Haugødegård, Nils Ormvold, Øyvind Jevne, Øyvind Hjelvik, Stein
Eriksen

Fraværende:
Referent:
Nils Ormvold
Neste møte: Mandag 23.11.2015 kl. 18 hos Sparebank1 i Storgata
Saksnr.
2015-5

Sak
Mobilvennlige nettsider
Nils undersøkte saken etter styremøtet i april.
Braathe (vår nettside-leverandør) antydet
oppgraderingskostnader i området 40.000 til 60.000 kr., noe
som selvsagt er alt for dyrt. Saken ble dermed avsluttet pga.
for høye kostnader.

2015-8

Oppsummering av 2015-sesongen
Det har generelt vært god oppslutning om lengre turer,
helgeturer og onsdagsturer. Mindre oppslutning om
søndagsturene. Vi gjennomgikk deltakelse på turene, og
kom til at totalt kjørte kilometer denne sesongen vil bli
215.000 km. (reelle tall fra lengre turer og helgeturer,
estimat fra onsdags- og søndagsturene)

2014-14

Jubileumsturen
Det ble gledelig stor oppslutning om jubileumsturen til
Tønsberg, 31 deltakere. Turen ble en hyggelig markering av
klubbens første 20 år. I ettertid fikk vi fin tosiders omtale av
turen i MC Bladet nr. 4. Artikkelen er publisert på nettsidene,
menypunkt Presseklipp.

2015-9

Hvordan tar vi i mot nye medlemmer?
Vi oppfordrer alle medlemmer til å ta kontakt med nye
ansikter, når de dukker opp på turer. Slik at de føler seg
velkomne i klubben.

2015-10

Kjørekultur
Vi får fra tid til annen tilbakemeldinger på at det kjøres for
fort, spesielt på onsdagsturer. Dette er et tema klubben må
ta på alvor, spesielt i forhold til nye og kanskje uerfarne
medlemmer.
Vi bør vurdere å dele opp deltakerne i mindre grupper, hvor
den som kjører foran må være bevisst på å holde øye med
de bak seg i speilet.
Temaet må tas opp igjen på kommende årsmøte.

2015-11

Tøy- og klistremerker med klubblogo
Vi er snart tomme for merker. Nils bestiller 100 merker av

Oppfølging

Nils
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hver type fra MC Profil.
2015-12

Økonomi/medlemmer
Det er pr. dato 100 betalende medlemmer, herav 75 med
NMCU-medlemskap. I tillegg er det 18
husstandsmedlemmer.
Pr. dato har vi et overskudd på ca. kr. 3.600. Med kostnader
til en kommende høstfest vil det gå mot et lite underskudd.

2015-13

Høstfest
Vi ønsker at det arrangeres en høstfest. Kari kontakter Jon
ang. dette.

2015-14

Årsmøte
Årsmøte blir 20. januar i Sparebank1, Storgata.

Kari/Jon

