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Referat fra årsmøte 25.01.2017, avholdt hos Sparebank1 Gudbrandsdal, Storgata 54
Til stede: 32 medlemmer inkl. styret
1. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder, valg av referent
Innkalling ble godkjent uten kommentarer.
Kari Haugødegård 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 innstilling. Alle foreslåtte personer ble valgt ved
akklamasjon. 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
Håvard Bråten
Stein Eriksen

2017 – 2019
2016 – 2018
2016 – 2018
2017 – 2019
2017 – 2019

Arne Lien
Terje Norman
Geir Enger

2016 – 2018
2016 – 2018
2017 – 2019

Øyvind Hjelvik
Terje Norman
Geir Ivar Løkken
Arne Hovland
Jonny Bjørnestad
Terje Feragen
Tor Røislien

2016 – 2018
2016 – 2018
2017 – 2019
2017 – 2019
2016 – 2018
2017 – 2019
2016 – 2018

5. Innkomne saker
Det hadde ikke kommet inn noen saker
Etter det formelle årsmøtet var det kaffepause, etterfulgt av punktene under:
MC-tur i Thailand:
Klaus Ulvestad orienterte om et fjortendagers turopplegg i regi av Rideasia
(www.rideasia.com) fra Bangkok og opp til det gylne triangel, og med flyretur til Bangkok.
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Klaus sier Thailand er det fineste landet å kjøre i i Indokina, og bildene han viste
underbygger det. «den som ikke er fornøyd med svingene der, skal jeg ha et alvorsord med
etterpå…»
Øyvind H. og Klaus jobber med et turopplegg for vinterferien 2018. Klaus kommer selv til å
delta på turen, som ikke krever spesielt mye MC-erfaring, «.. bare man pleier å kjøre noe i
løpet av sommeren ..».
Rideasia er godkjent BMW-turoperatør, og tilbyr også mange andre turer som man har
anledning til å melde seg på.
Klaus hadde med brosjyrer, som ble delt ut.
Øyvind H. vil komme med mer informasjon i løpet av et par uker.
Årets Tysklandstur:
Øyvind orienterte om årets Tysklandstur, som allerede er fullbooket. Dette er den tiende
Tysklandsturen på rad. I år blir det en 10-dagers tur som går via Nederland, Belgia og
Luxembourg før vi kommer til Rhindalen. Retur via Weimar, Berlin og Lübeck.
Årets øvrige fellesturer:
Turkomitéen kommer til å møtes om ca. fjorten dager, for å planlegge årets fellesturer.
Møtet avsluttet kl. 21:00.

Nils Ormvold
referent

