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Sak: Styremøte 1-2020 
Møtested: Håkons hall 
Møtedato: 25.05.2020 
Tilstede: Kari Søyland Haugødegård, Nils Ormvold, Håvard Bråten, Jonny Bjørnestad, 

Stein Eriksen, Geir Enger (delvis), Jan Helge Høgvoll (delvis) 
Fraværende:  
Referent: Nils Ormvold 
Neste møte: Ikke bestemt 
 
Saksnr. Sak Oppfølging 
2020-01 Koronasituasjonens påvirkning på LMKs aktiviteter 

Alle klubbaktiviteter ble den 14. mars innstilt inntil videre. Det 
ble åpnet opp igjen for onsdags- og søndagsturer 9. mai. 
Regjeringens endrede reiseråd 15. mai muliggjør 
innenlandsturer innen gitte rammer.  
 
Turkomiteen vil revurdere årets turprogram, og komme tilbake 
med et nytt program. Jonny innkaller turkomiteen så snart som 
mulig. Turinformasjonen på nettsidene oppdateres så snart 
revidert turprogram foreligger. 
 
Rammer for overnatting på lengre turer ble drøftet. 
Informasjonen vi gikk ut med for noen dager siden, sa at 
overnatting måtte skje i enkeltrom med mindre man er et par. 
Hoteller oppgir at man kan overnatte i dobbeltrom med 
separate senger med min. 1 meter mellomrom.  
Turleder må informere om disse rammene når informasjon om 
en tur sendes ut og at de som melder seg på må angi om de vil 
bo i dobbelt- eller enkeltrom. 
 
Jubileumsturen utsettes inntil videre, slik det allerede er 
orientert om. 
 

 

2020-02 Facebook som del av klubbens kommunikasjonsstrategi 
Oppfølgingspunkt etter årsmøtet, se årsmøtereferatet for 
detaljer. 
 
Jan Helge orienterte om bakgrunnen for forslag, prinsipper for 
publisering og hvem som har innsyn/skrivetilgang.  
 
Geir orienterte om dagens Facebook-side, som er åpen så alle 
ser det som er skrevet der. Men det er kun medlemmer av 
gruppen som har skrivetilgang. Pr. nå er Geir administrator, og 
det er enkelt å legge til flere administratorer.  
 
Det ble bestemt at Geir gir en eller flere fra styret 
administratortilgang, og at administratorene i fellesskap ivaretar 
videre bruk/utvikling av Facebook-sidene. Kari følger opp ang. 
konkretisering av administratorer i styret. 
 

 



 

LILLEHAMMER MOTORSYKKELKLUBB 
www.lillehammer.mc.no 

 
2020-03 Kjøretrening i Elvedalen 

NAF og BMW-klubben har avlyst alle arrangementer før ferien. 
Kjøretrening i Elvedalen blir derfor ikke gjennomført. 

 

2020-04 Gruskveld i Hovemoen 
Fjorårets opplegg med gruskveld i Hovemoen ble meget 
vellykket, og kan nå gjentas innenfor gjeldende 
smittevernregler. Både Jan Helge, Ole Bertil og Hans Petter 
ønsker å bidra også i år. Jan Helge kommer tilbake med 
forslag til dato. 
 

 

2020-05 Registrering i Enhetsregisteret 
Klubben er registrert i Enhetsregisteret, og er der pålagt å 
holde styreinformasjon oppdatert. Ved siste valg gikk Øyvind ut 
av styret og Jonny kom inn. Nils oppdaterte klubbens 
informasjon rett etter årsmøtet. Bekreftelse fra Enhetsregisteret 
ligger på styresiden. 
 

 

2019-18 Nye nettsider 
I begynnelsen av januar fikk vi beskjed fra Braathe (leverandør 
av våre nettsider) om at publikasjonsløsningen (Drupal CMS) 
ikke lenger ble støttet/oppdatert og at den hadde flere kjente 
sikkerhetshull. Braathe tilbød en alternativ løsning basert på 
Wordpress, uten at den var priset. 
 
Nils har som følge av ovennevnte vært i dialog med to aktuelle 
leverandører om utvikling og hosting av nye og moderne 
nettsider. Styret valgte etter vurdering av mottatte tilbud å 
fortsette samarbeidet med dagens leverandør, Braathe-
gruppen.  
 
Nils hadde til møtet, i samarbeid med utvikler hos Braathe, 
utarbeidet et forslag som han gjennomgikk.  
Hovedstruktur er på plass og det er lagt inn så mye informasjon 
(tekst, dokumenter og bilder) at det er mulig å ta stilling til 
helheten. Det gjenstår en del detaljer før endelig design og 
funksjonalitet er på plass. 
 
Styret er fornøyd med både struktur og visuelt uttrykk. Nils 
arbeider videre sammen med Braathe. Det er for tidlig å 
bestemme lanseringsdato ennå. 
 

 

2020-07 Arbeidsoppgaver og kunnskap/egenskaper for medlemmer 
i styret og komiteer 
Styrets samlede oppgaver er mer omfattende enn det som 
fremgår av vedtektene. For å redusere nøkkelmannsrisiko, er 
det derfor behov for en dokumentasjon av det enkelte 
styremedlems arbeidsoppgaver. 
Nils lager forslag til dokumentasjon, som kompletteres av styret 
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i fellesskap. 
 

2020-08 Status medlemmer 
Pr. dato har klubben 109 betalende medlemmer og 13 
husstandsmedlemmer. 
 

 

2020-09 Egen e-postadresse for turkomiteen 
Jonny ønsker at det etableres egen e-postadresse for 
turkomitéen. Nils etablerer adressen tur@lillehammer.mc.no og 
den tilhørende e-postgruppen. 
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