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Sak: Styremøte 3-2021 
Møtested: Lillehammer VGS avd. Nord 
Møtedato: 22.11.2021 
Til stede: Øyvind Hjelvik, Nils Ormvold, Ole Kristian Brennum, Ole Bertil Reistad 
Fraværende: Jonny Bjørnestad 
Referent: Nils Ormvold 
Neste møte:  
 
Saksnr. Sak Oppfølging 
2021-15 Årsmøte 

Det ble bestemt at årsmøtet avholdes mandag 07.02.2022 kl. 
19 på Lillehammer Vdg. avd. Nord. Hvis koronapandemien 
hindrer gjennomføring av et ordinært årsmøte, har vi 
Håkonshall som alternativt møtested. Årsmøtet vil i så fall bli 
gjennomført så kort som mulig, slik det var i 2021. 
 
Årsmøteinnkalling ble gjort ferdig. Nils sender den på e-post til 
alle medlemmer + publiserer nyhetssak på nettsidene medio 
desember. 
 
Årsmeldingen er på det nærmeste gjort ferdig. Den sendes ut 
sammen med revidert regnskap når det foreligger. 
 
Regnskap er på det nærmeste ferdig. Ole Kristian leverer det til 
revisor rett på nyåret. 
 
Øyvind kontakter valgkomitéen vedr. de kommende valgene. 
Valgkomitéens innstilling må oversendes Nils innen 
24.01.2022. 
 
Styret møter senest en halv time før årsmøtet starter. 
 

 

2021-10 LMK- og NMCU-medlemskontingent 
Ole Kristian og Nils har hatt møte med daglig leder i NMCU for 
å avklare detaljer knyttet til den kommende endringen i 
kontingentinnkrevingen. 
 
Nils publiserer nyhetssak med nødvendige detaljer om 
kontingentinnkrevingen medio desember. 
 

 

2021-07 Høstfest 
Snaut 40 personer deltok på høstfesten. Klubbens kostnader, 
hensyntatt inntekt fra loddsalg, ble ca. 2.700 kroner. 
 

 

2021-16 BMW-treff 2022 
Geir har forespurt om LMK kan bidra til BMW-klubbens treff, 
som skal gjennomføres i Frya leir første helga i august 2022. 
Øyvind har i dialog med BMW-klubbens leder avtalt at vi stiller 
med turledere til turer på fredagen. 
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2021-17 Lokaler til høstfest 
Lokalene i Fåberggata 155 vil fra neste høst ikke være 
tilgjengelige for oss. Vi bør derfor begynne å se oss om etter 
alternative lokaler. 
 

 

2021-14 Vinterkveld med MC-foredrag 
Ole Bertil er i dialog med guttene, som antyder å gjennomføre 
foredraget i januar 2022. Vi avventer konkretisering av dato og 
honorar før endelig beslutning tas. Ole Bertil vil ta kontakt med 
andre organisasjoner som potensielt kan være interesserte, for 
ev. deling av kostnader. 
 

 

 
 


