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Sak: Styremøte 1-2021 
Møtested: Jonnys kontor 
Møtedato: 01.03.2021 
Til stede: Øyvind Hjelvik, Nils Ormvold, Jonny Bjørnestad, Ole Kristian Brennum, Ole 

Bertil Reistad 
Fraværende:  
Referent: Nils Ormvold 
Neste møte:  
 
Saksnr. Sak Oppfølging 
2021-01 Gjennomgang og oppdateringer etter årsmøtet 

Etter årsmøtet er følgende gjort: 
Oppdatering av nettsidene: 

- nyhetssak, bilder, referat og årsmelding er publisert 
- styre/komite-siden er oppdatert med nye navn/bilder 
- vedtektene oppdatert 
- revidert regnskap og medlemsoversikt pr. nyttår er lagt 

på den lukkede styresiden 
- kontaktinfo på nettsiden (kasserers c/o-adresse) er 

endret 
Mailadministrasjon: 

- styregruppen er oppdatert med nye styremedlemmer 
Facebook-gruppen for LMK: 

- Ole Bertil har overtatt styrets adminoppgaver fra Stein 
Enhetsregisteret: 

- ny styresammensetning ble innrapportert dagen etter 
årsmøtet, og vedtak om endringen ble mottatt 
15.02.2021 

Kasserer: 
- Håvard har satt Ole Kristian inn i arbeidsoppgavene og 

overlevert alle dokumenter 
- det er opprettet bedriftsløsning for klubbens nettbank, 

der Ole Kristian og Øyvind er registrert som brukere 
 

 

2021-02 Arbeidsoppgaver og kunnskap/egenskaper for medlemmer 
i styret og turkomitèen 
Det ble i fjor utarbeidet et dokument som samlet beskriver alle 
arbeidsoppgavene som medlemmene i styret og turkomitéen 
skal ivareta. 
Dokumentet ble gjennomgått og det ble gjort en liten 
oppdatering. 
Nils har etter møtet lagt det oppdaterte dokumentet på styrets 
lukkede område på nettsidene. 
 
Ole Bertil skal være backup for Nils for vedlikehold av 
nettsidene. De tar eget møte for å sette Ole Bertil inn i 
publiseringsløsningen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nils 

2021-03 Nettsidene og mailadministrasjon 
Den tekniske plattformen er stabil, og publiseringsløsningen 
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(Wordpress) oppdateres jevnlig. Neste hovedoppdatering 
kommer i mars. 
 
Nils gjennomgikk den lukkede delen av nettsidene, der all 
formell styreinformasjon/-dokumentasjon er samlet. Nils har 
etter møtet registrert brukere for alle styremedlemmene, med 
rettigheter tilpasset rolle. 
 
Det er behov for en presisering på kontaktinfo-siden, så Vipps 
ikke blir brukt til kontingentinnbetaling. Nils har etter møtet lagt 
inn slik info. 
 
Nils viste mailadministrasjonsløsningen, og hvordan gruppene 
lages/er sammensatt. 
 

2021-04 Facebook-gruppen for klubben: 
Ole Bertil er som styremedlem en av tre administratorer i 
gruppen.  
 
Det er ønskelig å innlede en dialog med de andre 
administratorene, Geir Enger og Jan Helge Høgvoll, om 
rammene for gruppen (oppdatering av beskrivelsen på Om-
siden) 
 

 
 
 
 
Ole Bertil 

2021-05 Klubbaktiviteter utover våren/sommeren 
Koronapandemien vil, som i fjor, definere rammene for hva 
som vil være mulig å gjennomføre av klubbaktiviteter. Tur- og 
aktivitetsplaner må derfor leses med forbehold om at de kan 
gjennomføres innenfor til enhver tid gjeldende 
smittevernrestriksjoner.  
 
Turkomiteen vil ha et planleggingsmøte senere i mars. De 
ønsker å lage et turprogram som inneholder både innen- og 
utenlandsturer, og det vil bli turer både på asfalt og grus. 
 
Jubileumsturen som måtte kanselleres i fjor vil bli forsøkt 
gjennomført igjen i sommer. 
 
Det vil også bli lagt opp til en eller to gruskvelder. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Jonny/ 
turkomiteen 

2021-06 
 

Samarbeidspartnere og rabattavtaler: 
Øyvind har reforhandlet rabattavtalene klubben har med 
Motorspeed og MC Lillehammer. Rabattsatsene er hos begge 
forhandlere uforandret. 
 
Hos Motorspeed gjelder nå rabatt på dekk alle fabrikater de 
normalt forhandler. Øyvind sender koden ut på e-post til alle 
medlemmene når han får den. 
 
Hos MC Lillehammer omfatter dekkrabatt både Bridgestone og 
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Continental. 
 
Nils har etter møtet oppdatert nettsidene iht. ovennevnte. 
 

2021-07 Se oss-aksjon i Lillehammer 8. mai 
LMK har fått henvendelse fra NMCU Oppland v/Jan Helge om 
å delta aktivt og organisere kjørere på Se oss-aksjon, som er 
planlagt på Strandtorget 8. mai. 
 
Styret vil selvsagt støtte dette arrangementet. Øyvind holder 
kontakten med Jan Helge frem mot arrangementet. Vi vil støtte 
og bidra så aksjonen får den oppmerksomhet den fortjener. 
 

 
 
 
 
 
Øyvind 

2021-08 Klubbmerker 
Vi må få en samlet oversikt over klistre- og stoffmerker med 
klubblogo. Øyvind kontakter Kari. 
Når vi har skaffet oss oversikt, tar vi stilling til ev. ny bestilling. 
 

 
Øyvind 

2021-09 Status medlemmer 
LMK har pr. nå 115 betalende medlemmer og 15 
husstandsmedlemmer. 
 

 

 
 
 
 


