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Sak
Status medlemmer og økonomi
Håvard orienterte.
Det er pr. dato 101 medlemmer, 5 mindre enn for et år
siden. Av disse er 63 NMCU-medlemmer. Antall
husstandsmedlemmer er 18.
2 personer har den siste tiden henvendt seg med ønske om
medlemskap. De vil bli registrert etter innbetaling av
kontingent i 2019.
Økonomien er god med saldo er om lag på samme nivå som
i fjor.

2018-05

Forberedelse til årsmøte 2019
Det ble bestemt at årsmøtet avholdes 6. februar 2019 kl. 19
i auditoriet på Lillehammer Videregående skole avd. Nord.
Innkalling ble gjort ferdig. Nils sender den på e-post til alle
medlemmer + publiserer nyhetssak på nettsidene medio
desember.
Årsmelding ble gjort ferdig. Årsmeldingen sendes ut
sammen med revidert regnskap når det foreligger.
Regnskap er på det nærmeste ferdig. Håvard leverer
regnskap til revisor rett på nyåret.
Kari kontakter valgkomitéen, og oversender underlag for
kommende valg. Valgkomitéens innstilling oversendes Nils
innen 10.01.2019.
Styret møter senest en halv time før årsmøtet starter.

2018-06

Nye kontingentregler fra NCMU
NCMU bestemte på årsmøtet i september at ordningen der
klubbene har innkrevd NMCU-kontingenten skal opphøre.
Heretter skal NMCU-medlemmene selv håndtere eget
medlemskap på NMCUs «Min side» og den tilsluttede
klubben får 50 kr pr. medlem fra NMCU.
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F.o.m. 2019 skal LMK dermed kun kreve inn egen
klubbkontingent, noe som forenkler kasserers arbeid.
Det ble bestemt at frist for innbetaling av LMK-kontingent
settes til 18. januar.
2018-07

Vedtektsendringer
Styret foreslår to vedtektsendringer på kommende årsmøte.
Endringene gjelder husstandsmedlemmer og møte/stemmerett på årsmøtet.
Husstandsmedlemmer:
Vedtektene definerer ikke husstandsmedlemmer. Med
husstandsmedlemmer forstår styret personer med samme
adresse som hovedmedlem, en definisjon også NMCU
bruker.
Forslag til endret tekst i §§ 3 og 6 ble utformet.
Møte- og stemmerett på årsmøte:
Vedtektene sier ikke noe om møte- og stemmerett. Forslag
til endret tekst i §8 ble utformet.
Forslagene til vedtektsendringer sendes ut sammen med
årsmøtedokumentene til kommende årsmøte.

2018-04

Nettsidestatistikk
Google Analytics ble implementert på nettsidene før
sommerferien. Nils gjennomgikk statistikken, som viser alle
detaljer om hvordan nettsidene blir brukt.

2018-08

Personvern
Ny personopplysningslov trådte i kraft 20.07.2018.
«Loven og personvernforordningen gjelder ved helt eller
delvis automatisert behandling av personopplysninger og
ved ikke-automatisert behandling av personopplysninger
som inngår i eller skal inngå i et register.», noe som betyr at
loven gjelder for LMKs medlemsregister.
LMKs medlemsregister inneholder kun navn, adresse og
kontaktinformasjon (mobilnr. og e-postadresse).
Ved påmelding til turer kan ferje- eller flyselskap stille krav
om mer informasjon om passasjerer, eks. fødselsdato.
Det må lages en rutine som sikrer at LMK etterlever kravene
i personopplysningsloven. Nils lager forslag til rutine.

