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REFERAT FRA ORDINÆRT ÅRSMØTE I NAF MC OSLO 2018.
Møtet ble avholdt i NAF MC Oslos lokaler i Brynsveien 2-4 lørdag 10. februar 2018 kl. 18:00. Det
møtte 24 personer hvorav 22 var stemmeberettigede. Møtet ble satt kl. 18.00.

1.

Valg av møtedirigent
Leder Leif Holmen ønsket velkommen, innledet møtet og foreslo Thorbjørn Svendsen som
møtedirigent. Ingen andre forslag framkom.
Vedtak: Thorbjørn Svendsen ble enstemmig valgt til møtedirigent.

2.

Valg av møtereferent og to til å undertegne referatet
Halvor Urang ble foreslått som møtereferent. Tommy Kragseth Hansen og Kjetil Lindmark ble
foreslått til å undertegne referatet. Ingen andre forslag framkom.
Vedtak: Halvor Urang ble enstemmig valgt til referent.
Tommy Kragseth Hansen og Kjetil Lindmark ble enstemmig valgt til å undertegne referatet.

3.

Innkalling til årsmøtet
Innkallingen til årsmøtet ble bekjentgjort på Facebook, mailinglista vår og på websidene våre,
det var ingen innvendinger mot innkallingen.
Vedtak: Årsmøteinnkallingen ble enstemmig godkjent.

4.

Årsberetning 2017
Leif gikk gjennom styrets årsberetning for 2017.
Vedtak: Årsberetningen ble tatt til etterretning.

5.

Regnskap pr. 31. desember 2017
Kasserer Trond Hanssen gjennomgikk regnskapet. Resultatregnskapet viste et underskudd på
21.598,- mot et budsjettert underskudd på kr. 750,- for 2017. Underskuddet skyldes i
hovedsak kjøp av jakker til personell under oppfriskningskurs og tillitsvalgte slik at alle er
uniformert likt, samt at det har blitt kjøpt inn egne partytelt med logo da lokalavdelingen sitt
stadig var i bruk. Det har også blitt benyttet mer på turer enn det som var budsjettert.
Revisor Kjetil Lindmark leste opp revisors rapport, på vegne av seg og Bjørn Håkon Thorheim.
Vedtak: Regnskapet pr. 31.12.2017 ble godkjent.

6.

Innkomne saker – NB! ble behandlet før pkt ”budsjett”, godkjent av årsmøtet.
a. Sak fra kjørekurskomiteen om kursing av klubbens instruktører. Se vedlegg for innkommende
forslag.
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Det ønskes å sette av midler for kursing av klubbens instruktører som jobber på frivillig basis.
Kursing er tenkt å gjøre det attraktivt å være instruktør samtidig som det skal være med på å
gi klubben et godt rykte som en seriøs kursaktør. Kursing ønskes gjennomført i regi av CSS.
Forslag:
Vi foreslår at NAF MC Oslo setter av midler til å kurse 4-6 instruktører i året. Eksempelvis kan
vi se for oss at alle instruktørene får muligheten til å gjennomføre Level 1-3 (4) over en 4-6
års periode.
a) Kursavgift, leie mc, reise og overnatting dekkes.
b) Kursavgift, leie av mc og reise dekkes. Overnatting dekkes av den enkelte.
c) Kursavgift, leie mc, og overnatting dekkes. Reise dekkes av den enkelte.
d) Kursavgift og leie av mc dekkes. Reise og overnatting dekkes av den enkelte.
Hvis kurs foregår i Norden utgår leie av MC.
Forslaget ble lagt frem og utdypet av May Liss, og drøftet av årsmøtet. Det var flere spørsmål
som ble besvart av kjørekurskomiteen, både om kurset og om kostnader. Leif utredet for
filosofien til NAF og satsningsområdene trafikksikkerhet og politikk. Lars spurte instruktørene
direkte om hvilken dekningsgrad vi tenkte var ønsket. Besvart av May Liss og Halvor. Lars
hadde også kommentar til mulighet for å søke om tilskudd fra aktivitetsfondet. Leif presiserer
at forslaget er å jobbe videre med avsetting av midler og at det drøftes videre for budsjettet
hvilket beløp det skal settes av.
Styrets innstilling:
Styret støtter forslaget og forutsetter at det følges opp med konkrete årlige planer og
godkjent budsjett.

Vedtak: Sak ble enstemmig vedtatt.

b. Forslag til uttalelse fremlagt fra medlemmene Gudbrand Teigen og Eivind Jørgensen. Se
vedlegg for innkommen forslag.
Forslag til uttalelse fra NAF MC Oslo’s årsmøte 2018:
NAF må ta inn over seg at medlemmene er motorinteresserte, og betaler sin kontingent for å
kunne dyrke den interessen så godt og trygt som mulig.
Gudbrand Teigen forklarte bakgrunnen for forslaget, og Leif Holmen leste opp forslaget i sin
helhet. Det ble drøftet om hvordan og hvor denne type innspill og forslag burde vært
behandlet. Flere mente at innspill av denne type burde fremmes direkte til lokalavdelingens.
Det ble drøftet om styrets innstilling kunne vært endret for å bedre være i tråd med egne
vedtekter.
Styrets innstilling:
Styret vurderer at uttalelsen er lite konkret og faller utenfor det som er formålet og
hensikten med NAF MC og våre hovedaktiviteter. Styret foreslår at Årsmøtet i NAF MC Oslo
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forholder seg nøytral til uttalelsen og anbefaler videre at forslagsstillerne sender uttalelsen
som forslag til Årsmøtet i sin(e) respektive lokalavdeling(er).
Vedtak: Sak ble vedtatt ihht styrets innstilling med 11 stemmer for og 10 stemmer mot, en
blank stemme.

7.

Budsjett 2018
Kasserer Trond Hanssen gjennomgikk budsjettforslaget. Trond ba årsmøtet fremme forslag til
budsjettert beløp/avsetning til kursing av instruktører hos CSS i 2018. Leif foreslo at inntekter
på vinterlagring kan økes med kr 5000,- og henter noe der, samt øker egenandel på turer til
kr. 350,-. Videre at det totalt settes av kr 40.000,- til CSS. Det pekes også på at det kan tas
noe av oppsparte midler. Det foreslås at det settes av penger i henhold til delforslag D
vedrørende CSS.
Vedtak: Budsjettet ble enstemmig godkjent.

8.

Valg
Styret har fra 02/2017 til 02/2018 bestått av:
Rolle
Leder:
Nestleder:
Styremedlemmer:

Varamedlemmer:

Navn
Leif Holmen
Lars Gunnar Gulbrandsen
Trond Hanssen
May Liss Urang
Leiv Harald Dahlseng
Tommy Kragseth Hansen
Thorbjørn Svendsen
Bejamin Supukovic

Valgstatus
På valg
På valg
På valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
På valg
På valg

Periode
Valgt 2016,
Valgt 2014, 2016
Valgt 2012, 2014, 2016
Valgt 2017
Valgt 2017
Valgt 2017
Valgt for ett år i 2017
Valgt for ett år i 2017

Valgkomitéen har bestått av Rolf Nåvik, Elin Gulbrandsen og Per Kvalnes.
Valgkomitéens forslag er som følger:
Leder:
Styremedlemmer:

Varamedlemmer:
Revisorer

May Liss Urang
Lars Gulbrandsen
Thorbjørn Svendsen
Steinar Pedersen (kasserer)
Berit Morstad
Per Bjarne Hansen
Kjetil Lindmark
Bjørn Håkon Torheim

Styret forslag til valgkomité er som følger:
Rolf Nåvik
Jo Osmundsen
Per Kvalnes

Velges for 2 år
Velges for 2 år
Velges for 2 år
Velges for 1 år
Velges for 1 år
Velges for 1 år
Velges for 2 år
(ikke på valg)

Velges for 1 år
Velges for 1 år
Velges for 1 år
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Valgresultat:
Leder:
Styremedlemmer:

May Liss Urang, valgt for 2 år
Lars Gulbrandsen, valgt for 2 år
Thorbjørn Svendsen, valgt for 2 år
Steinar Pedersen, valgt for 1 år

Varamedlemmer:

Berit Morstad, valgt for 1 år
Per Bjarne Hansen, valg for 1 år

Internrevisor:

Kjetil Lindmark, valgt for 2 år.

Valgkomiteè:

Rolf Nåvik, Jo Osmundsen og Per Kvalnes, valgt for 1 år.

Følgende skal ha signatur- og prokurarett:
Leder:
May Liss Urang
Kasserer:
Steinar Pedersen

Underkomiteer:
Turkomite:
Huskomite:
Kjørekurskomite:
Vinterlagring- og verkstedkomite:
Undgom- og rekrutteringskomite:

Som leder ble Tommy Kragseth Hansen valgt
Som leder ble Lars G. Gulbrandsen valgt
Som leder ble May Liss Urang valgt
Som leder ble Kjetil Lindmark og Torbjørn Svendsen
valgt
Som leder ble Fredrik Lindmark valgt

Leif avsluttet med å takke Trond Hanssen som gikk av etter mange år i klubbens styre, og overrakk et
gavekort. May Liss takket Leif Holmen, Benjamin Supukovic og Elin Gulbrandsen for god innsats.
Medlem nr. 2000, Per Martin Aandal Høyem var til stede og fikk også tildelt en liten oppmerksomhet.
Møtet ble avsluttet kl. 20:43

____________________________
(sign.) Tommy Kragseth Hansen

__________________________________
(sign.) Kjetil Lindmark

