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Referat fra årsmøte 24.01.2018, avholdt på Lillehammer Vgs., avd. Nord
Til stede: 26 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
Kari gjennomgikk årsmeldingen, som ble godkjent uten kommentarer.
3. Revidert regnskap
Nils gjennomgikk det reviderte regnskapet pga. at Håvard Bråten ikke kunne være til stede.
Regnskapet 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
2018 – 2020
2018 – 2020
2017 – 2019
2017 – 2019

Arne Lien
Terje Norman
Geir Enger

2018 – 2020
2018 – 2020
2017 – 2019

Øyvind Hjelvik
Terje Norman
Geir Ivar Løkken
Arne Hovland
Jonny Bjørnestad
Terje Feragen
Stein Ødegård

2018 – 2020
2018 – 2020
2017 – 2019
2017 – 2019
2018 – 2020
2017 – 2019
2018 – 2020

Tor Røislien har vært revisor siden 2005 og ble takket for det lange engasjement for klubben.
5. Innkomne saker
Det hadde ikke kommet inn noen saker.
Etter det formelle årsmøtet var det kaffepause.
Etter kaffepausen gjennomgikk Øyvind kommende turer:
- MC-messa i Gøteborg kommende helg
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o Turen ble fulltegnet på et halvt døgn (!), 14 personer (en full minibuss) reiser
fredag formiddag.
Tyskland 2018
o Årets tur, den ellevte på rad, blir fra lørdag 5. til lørdag 12. mai. Øyvind
gjennomgikk bildene fra fjorårets tur, som en «teaser». E-post om påmelding
vil komme i begynnelsen av mars.
Afrika 2019
o Øyvind planlegger tur til Sør-Afrika i februar 2019. Han viste bilder fra en tur
han og Odd Magne Olsen hadde i 2009, så man fikk et inntrykk av hva en slik
tur kan by på. Turen vil gå i forb. med vinterferien og kjørelengde blir mellom
5.000 og 6.000 km. Øyvind antyder at turen vil bli på 18 eller 19 dager, inkl.
reise.
Helgeturer 2018
o Turkomitéen vil ta et planleggingsmøte i første halvdel av februar og
bestemme datoer for de respektive turene.
Innspill til nye reisemål?
o Turkomitéen ønsker innspill til helgeturer og Øyvind ba om at de som har
innspill til nye turmål, kontakter ham. Det kom forslag på Røros, Lysebotn og
Ørebro (i forb. med Enduro-løp)

Møtet avsluttet kl. 21:10.

Nils Ormvold
referent

