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Sak: Styremøte 2-2021 
Møtested: Lillehammer VGS avd. Nord 
Møtedato: 04.10.2021 
Til stede: Øyvind Hjelvik, Nils Ormvold, Jonny Bjørnestad, Ole Kristian Brennum, Ole 

Bertil Reistad 
Fraværende:  
Referent: Nils Ormvold 
Neste møte: 22.11.2021 kl. 18:30, Lillehammer VGS avd. Nord 
 
 
Saksnr. Sak Oppfølging 
2021-05 Oppsummering av 2021 så langt  

Første halvår ble preget av koronarestriksjoner, noe som 
medførte at disse aktivitetene utgikk: 

- kaffekvelder 
- onsdags- og søndagsturer 
- deltakelse på NMCUs Se oss-aksjon 
- pinseturen til Stordal 

 
Fra den 8. juni har vi hatt ordinære klubbaktiviteter. 
 
Turen til Spania i november blir trolig avlyst pga. lav deltakelse. 
 

 

2021-06 Jubileumsturen til Sogndal 
Etter to avlyste forsøk på 25 års jubileumstur i fjor, ble vår 26 
års jubileumstur gjennomført helga 21. og 22. august. Turen 
gikk til Sogndal og Lægreid hotell. 39 medlemmer og 
husstandsmedlemmer deltok under jubileumsmiddagen. Vi 
viser ellers til fyldig omtale på nettsidene. 
 
Nils har etter turen vært i dialog med NMCU. De vil publisere 
en artikkel om jubileumsturen i MC Bladet, basert på underlag 
fra Nils. 
 

 

2021-07 Høstfest 
Når samfunnet nå langt på vei er tilbake til en normalsituasjon, 
kan vår tradisjonelle høstfest avvikles. Arrangementskomiteen 
vil invitere til høstfest fredag 29. oktober, også denne gangen i 
Fåberggata 155. 

Klubben vil dekke velkomstdrink og pizza. Den enkelte må selv 
dekke drikke. 

 

2021-08 Medlemstall og økonomi 
Ole Kristian orienterte: Antall medlemmer øker litt også i år, 
noe som er veldig hyggelig. Vi har nå 130 medlemmer, i tillegg 
kommer 17 husstandsmedlemmer.  
 
Økonomien er god. Største kostnad i år er jubileumsturen, som 
ble avviklet innenfor budsjett. 
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2021-09 Kaffekvelder  
Det er tid for å planlegge vintersesongens kaffekvelder. Vi 
holder oss til Egon, og første kaffekveld blir onsdag 
03.11.2021. Øyvind reserverer bord for vintersesongen. Nils 
publiserer nyhetssak. 
 

 
 
 
Nils 
Øyvind 

2021-10 Innkreving av NMCU-kontingent 
Som det tidligere er orientert om på nettsidene, vil vi fra 
kommende årsskifte gå tilbake til den gamle ordningen med å 
kreve inn NMCU-kontingent sammen med klubbkontingenten. 
Ole Kristian og Nils tar et møte med NMCU for å avklare 
nødvendige detaljer. 
 

 
 
 
 
Nils  
Ole Kristian 

2021-11 Nettsidestatistikk 
Nils viste noen utdrag fra nettsidestatistikken.  

Nettsidene som vi lanserte i fjor tilpasser seg automatisk til 
hvilken enhet man bruker, noe som er spesielt positivt for 
visning på mobiltelefoner. Ca. 2/3 av sidevisningene blir nå 
gjort på mobil. 

Bruk av nettsidene varierer selvsagt fra dag til dag. Men vi ser 
at antall brukere går opp hver gang noe nytt blir publisert på 
nettsidene, med tilhørende linking fra Facebook-gruppen. 
 

 

2021-12 Masseutsending av mail  
I det store og hele fungerer masseutsending via alle-adressen, 
men det ser ut til at svar tilbake til avsender enkelte ganger 
svikter. Det er vanskelig å vite hvor feilkilden(e) er, da en rekke 
mailservere fra flere leverandører er involvert. Medlemmene i 
turkomiteen bør derfor ha som regel at svar på påmeldinger til 
turer sendes til den enkelte turleders privatmail. 
 
Den tekniske løsningen er grundig gjennomgått i samarbeid 
mellom Nils og leverandørens tekniker, men det kan være 
aktuelt å se etter alternative løsninger.   
 
Nils undersøker markedet etter alternative løsninger. 
 

 
 
 
 
Jonny 
Turledere 
 
 
 
 
 
 
Nils 

2021-13 Innkjøp av action-kamera 
Erik Owrenn foreslo på jubileumsfesten at klubben skulle gå til 
innkjøp av action-kamera som Nils kan disponere. Styret 
støtter forslaget, og det ble bestemt at Nils kjøper et kamera 
med nødvendig tilbehør på vårparten neste år. 
 

 
 
 
 
Nils 

2021-14 Høst- eller vinterkveld med MC-foredrag 
Ole Bertil så for en tid tilbake et veldig interessant foredrag, der 
to gutter i 20-årene fortalte fra deler av en tur som etter hvert 
skal gå jorda rundt. Han foreslår å kontakte guttene for å høre 
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om det er mulig å få til et tilsvarende foredrag i vårt område, 
som kan være åpent både for våre medlemmer og andre. 

Styret støtter forslaget. Ole Bertil tar kontakt med guttene. 

 
 
Ole Bertil 

2021-15 Neste styremøte 
Neste styremøte, der hovedsak blir planlegging av årsmøte, 
blir mandag 22.11.2021 kl. 18:30 på Lillehammer VGS avd. 
Nord. 
 

 

 
 
 
 


