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Referat fra årsmøte 06.02.2019, avholdt på Lillehammer Vgs., avd. Nord 
Til stede: 34 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 med et par mindre justeringer. 
  
3. Revidert regnskap 
Håvard gjennomgikk det reviderte regnskapet, som ble godkjent uten kommentarer. 
Han orienterte også om NMCUs endrede rutiner for betaling av medlemskontingent. 
 

4. Endring av vedtekter 
Nils orienterte om styrets to forslag til vedtektsendringer: 
- definisjon av husstandsmedlemmer 
- møte- og stemmerett på årsmøte 
 
Forslaget om endret definisjon av husstandsmedlemmer ble vedtatt uendret.  
Forslaget om møte- og stemmerett ble vedtatt med en endring: «Møte- og stemmerett 
forutsetter gyldig medlemskap» 
 
5. Valg 
Arne Lien redegjorde for valgkomitèens innstilling.  
 
Det var to kandidater til det ene medlemmet av valgkomiteen som var på valg. Valgkomiteen 
hadde innstilt Geir Enger og Eivind Thoresen hadde før møtet lansert seg selv som kandidat. 
Avstemning ga 21 stemmer for Geir Enger og 3 for Eivind Thoresen. 10 stemte blankt. 
 
Øvrige kandidater ble valgt ihht. valgkomitéens innstilling. Etter valget er styret og de 
respektive komitèene slik sammensatt: 
 
Funksjon Navn Valgperiode 
Styre 
Leder Kari Søyland Haugødegård 2019 – 2021 
Nestleder Øyvind Hjelvik 2018 – 2020 
Sekretær Nils Ormvold 2018 – 2020 
Kasserer Håvard Bråten 2019 – 2021 
Styremedlem Stein Eriksen 2019 – 2021 
Valgkomitè 
Leder Arne Lien 2018 – 2020 
Medlem Terje Norman 2018 – 2020 
Medlem Geir Enger 2019 – 2021 
Turkomitè 
Leder Øyvind Hjelvik 2018 – 2020 
Medlem Terje Norman 2018 – 2020 
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Medlem Jan Helge Høgvoll 2019 – 2021 
Medlem Erik Owrenn 2019 – 2021 
Medlem Jonny Bjørnestad 2018 – 2020 
Arrangementskomitè 
Medlem Terje Feragen 2019 – 2021 
Medlem Carl Bakland 2019 – 2020 
Revisor Stein Ødegård 2018 – 2020 
 
6. Innkomne saker 
Eivind Thoresen hadde meldt inn følgende sak: «Jeg foreslår at det opprettes en komite med 
for de som kjører grus og på vinter. Hensikten er å få det bedre organisert. De bør ha 
representant i styret.» 
 
Kari orienterte om at saken innebar to forslag til vedtektsendring, noe som krever 2/3 flertall. 
 
Etter en lengre diskusjon, der det ble argumentert både for og mot, ble det stemt over 
forslagets første del om å opprette en komite for de som kjører grus og på vinter.  
Avstemning ga 15 stemmer for og 14 stemmer mot, altså ikke tilstrekkelig flertall. Det ble 
derfor ikke stemt over forslagets andre del om at komiteen bør ha representant i styret. 
 
Styret vil ta med seg ønsket om mer fokus på grus- og vinterkjøring i sitt videre arbeid. 
 
…. 
 
Etter det formelle årsmøtet var det kaffepause, etterfulgt av 
 
Orientering om mulig tur til Thailand/Laos/Vietnam vinteren 2020 
Klaus Ulvestad orienterte om en mulig tur i 2020, som er planlagt å starte der Thailand-turen 
sist vinter sluttet. 
Den foreslåtte turen er totalt på 4 uker, men den kan deles opp så man kan velge enten 
første halvdel, andre halvdel eller hele turen. 
Klaus viste en bildeserie som dag for dag tok oss med gjennom turopplegget. Han avsluttet 
med å gjennomgå turkostnadene, som bl.a. avhenger av hvilken MC man leier. 
Detaljert turopplegg var kopiert opp så alle kunne ta det med seg. Øyvind har etter møtet 
sendt samme informasjon til alle medlemmer av klubben.  
 
Etter orienteringen om ovennevnte tur var det planlagt  
- orientering om rutine for behandling av personopplysninger  
- tilbakeblikk på turene i 2018 
 
Postene utgikk, da mange av årsmøtedeltakerne forlot møtet under/etter orienteringen om 
Thailand/Laos/Vietnam-ruten. 
 
 
Møtet avsluttet kl. 21:30. 
 
 
 
Nils Ormvold 
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