
 

LILLEHAMMER MOTORSYKKELKLUBB 
www.lillehammer.mc.no 

 
Sak: Styremøte 2-2020 
Møtested: Håkons hall 
Møtedato: 29.09.2020 
Til stede: Kari Søyland Haugødegård, Nils Ormvold, Håvard Bråten, Jonny Bjørnestad, 

Stein Eriksen 
Fraværende:  
Referent: Nils Ormvold 
Neste møte: 23.11.2020 kl. 18 i Håkons hall 

 
 
Saksnr. Sak Oppfølging 
2020-01 Koronasituasjonens påvirkning på LMKs aktiviteter 

Vi oppdaterte status når sommersesongen er på hell, ref. 
samme sak i styremøte 25.05.2020. 
 
Turkomitéen reviderte sommerens turprogram 28.05.2020. 
Etter dette har onsdags- og søndagsturer samt innenlands 
helgeturer gått som planlagt. 
 
Det har ikke vært mulig å gjennomføre utenlandsturer. 
 
Jubileumsturen, som ble forsøkt gjennomført både siste helga i 
juni og første helga i september, måtte avlyses. Det samme 
gjelder høstfesten. 
 

 

2020-02 Facebook som del av klubbens kommunikasjonsstrategi 
Stein vil være styrets hovedansvarlige for Facebook-sidene. 
Han vil følge opp Facebook-sidene sammen med de andre 
administratorene, og han vil svare på spørsmål knyttet til drift 
av klubben. 
 
Nils vil fortsette å publisere innlegg på Facebook for å opplyse 
om nyheter på nettsidene.  
 
For å bevisstgjøre medlemsmassen om Facebook som ny 
kommunikasjonskanal, sender Nils e-post til alle medlemmer.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nils 

2019-18 Nye nettsider 
Vi har bare mottatt positive tilbakemeldinger på de nye 
nettsidene, som ble publisert 25.08.2020. 
Nils orienterte om utviklingsarbeidet, utviklingskostnader, 
driftsavtale, innhold, styresider (bak innlogging) og 
nettsidestatistikk. 
 
Stein vil fungere som stedfortreder for Nils, så vi unngår 
nøkkelmannsrisiko. Nils vil sette Stein inn i 
publiseringsløsningen, bildebehandling osv.  
 
Nils tar informasjon om de nye nettsidene inn i e-posten om 
Facebook som kommunikasjonskanal (se sak 2020-02). 

 
 
 
 
 
 
 
Nils/Stein 
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2020-07 Arbeidsoppgaver og kunnskap/egenskaper for medlemmer 
i styret og turkomiteen 
Det ble arbeidet videre med dokumentet som ble påbegynt i 
forrige styremøte. Nils renskriver, og sender det ut til styrets 
medlemmer for sluttbehandling. 
 

 
 
Alle 

2020-10 Jubileumsomtale i MC-avisa 
Styret tok i begynnelsen av august kontakt med MC-avisa og 
forespurte om de var interesserte i å skrive om klubben i forb. 
med 25 års jubileet, noe de var.  
Bilder til artikkelen ble tatt ved Lysgårdsbakken siste helga i 
august. Journalisten oversendte første utkast til artikkel, basert 
på samtale med Kari, Jonny, Nils og Øyvind, under styremøtet. 
Kari og Nils følger opp med siste korrektur. Artikkelen kommer i 
første nummer, hvor det også blir portrettintervju med Øyvind. 
 

 
 
 
 
 
 
Nils/Kari 

2020-11 Status medlemmer 
Klubben har pr. nå 126 medlemmer, noe som er meget 
hyggelig. I tillegg har vi 16 husstandsmedlemmer. 
 

 

2020-12 Neste styremøte 
Det ble berammet nytt styremøte 23. november. Hovedsak på 
møtet vil være forberedelser til årsmøte. 
 
Håvard har tilgang på rom/arealer i Håkons hall som vi mener 
muliggjør avholdelse av årsmøte med fysisk fremmøte innenfor 
gjeldende smittevernregler. Av smittevernhensyn legger vi ikke 
opp til servering. 
 
Det er behov for to vedtektsendringer: 
- ta inn kommunikasjon via Facebook i § 13 
- fjerne at turkomiteen konstituerer seg etter årsmøte, noe som 
er unødvendig i og med at det i samme avsnitt står at klubbens 
nestleder er leder i turkomiteen 
 
Jonny utarbeider og oversender oversikt over gjennomførte 
turer, antall deltakere og kjørte kilometer til Nils. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jonny 

   
 
 


