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Styrets Årsberetning for NAF MC Oslo 2009
Styret har i 2009 avholdt 10 styremøter. Styret har bestått av følgende personer:
Torgny Seland
Ivar Hurv
Marzena Dabrowska
Rolf Nåvik
Thor Henning Løvberg
Ingar Melhus
Kristin Sliper
Kjell Nilsen

Leder
Nestleder/Kjørekurs
Kasserer
Styremedlem/Festansvarlig
Styremedlem/Kjørekurs
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem/Vinterlagring

Styremøtene har vært avholdt i NAF MC Oslos klubbhus i Brynsveien 2-4. Styret har i hovedsak
konsentrert seg om å jobbe for å få etablert en god økonomi og et godt grunnlag for dette,
med særlig fokus på inntekter og inntektsbringende aktiviteter. I tillegg har man forsøkt å gi
medlemmene et variert tilbud.

Medlemmene

Medlemstallet har gjennom året vært økende, pr. januar 2010 hadde klubben 1185 registrerte
medlemmer. Styret takker de som har deltatt på våre aktiviteter gjennom året for å gjøre NAF
MC kjent og verve medlemmer.

Aktiviteter
Klubbhuset har holdt åpent på torsdagskvelder, og det har vært jevnt fremmøte gjennom hele
året. I perioden januar-april 2009 var det åpent for mekking på sykler som har hatt
vinterlagring med mekkemulighet. Det ble gjennomført flere kvelds- og søndagsturer i
sommerhalvåret hvor fremmøtet har vært noe varierende.
Klubben stilte stand under årets MC-messe i Lillestrøm i samarbeid med omkringliggende NAF
MC-klubber. Mange nysgjerrige kom innom for en prat og det ble vervet mange nye
medlemmer til klubben. Klubbens medlemmer viste stort engasjement og mange var villige til å
stille på standen. Etter flere lange dager avsluttet vi messen og var meget godt fornøyd.
På samme tid holdt MC-komiteen årets MC-seminar i Oslo. Seminaret ble avholdt på Rica
Helsfyr Hotel og styret var representert med tre deltagere: Thor Henning Løvberg, Ivar Hurv og
Torgny Seland.
Årets kjørekurs i mai ble ett av de mest vellykkede kurs klubben har arrangert på mange år.
Kjøregårdsøvelsene ble avholdt på Valle Hovin og banekjøringen på Vålerbanen som vanlig.
Dessverre fikk kjørekurset en tragisk avslutning da to av våre deltakere omkom ved Lillestrøm
på vei hjem fra Vålerbanen. Klubben holdt i den anledning en markering som fikk mye og
positiv omtale. Det ble kjørt kolonne med bistand fra Tango MC fra Oslo og til ulykkesstedet.
Her la representanter fra klubben ned blomster og man fikk møte noen av de pårørende. Det
ble sett på som meget positivt at klubben holdt denne markeringen og det har blitt kommentert
av mange som både positivt og seriøst i ettertid.
Klubben avholdt også et oppfriskningskurs på Rudskogen i august. Vi var ikke så heldige med
været her, så deltakelsen ble deretter. Tross dette fikk vi mange positive tilbakemeldinger.
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I anledning kjørekurset ble det tatt en stor mengde digitalbilder, over 3000 stk. En stor takk til
Jørn Moe for vel utført fotojobb.
I anledning klubbens 20-årsfeiring arrangerte klubben v/tursjef Trond Hanssen i juli
jubileumstur til Alpene. I alt 15-20 medlemmer inkl. følge deltok på større eller mindre deler av
den tre uker lange turen.
Årets ovale helgetur i august gikk til bla. Lysebotn, sør- og vestlandet.

Klubbhuset
Klubben besitter nå et av de beste lokalene i klubbens 20 år lange historie. Lokalene rommer
verksted, lagringsplass for mc, et møterom, kjøkken og bar i tillegg til sitteplasser for 30-40
personer. Det ble utført en betydelig dugnadsinnsats i 2007 for å få i stand lokalet. Klubbhuset
har vært et samlingspunkt for noen få medlemmer gjennom hele året med verksted,
vinterlagring og sosiale tilstelninger. I løpet av året har styret likevel blitt oppmerksom på den
høye husleia og stadige økninger i fellesutgiftene. Lokalet blir heller ikke nyttet mye eller ofte av
medlemmene og det er vanskelig å fylle lageret med nok MCer om vinteren. Det er mulig man
for 2010 bør vurdere klubbens interesser i dagens lokale.
Styret i NAF MC Oslo har i løpet av året fått et godt samarbeid med lokalavdelingen NAF Oslo
og Omegn i tillegg til at nestleder Ivar er blitt valgt fast for 2 år i MC-komiteen i NAF.

Vinterlagring
I klubbhuset har vi nesten fullt hus på vinterlagringen med ca. 65 sykler fordelt på 11
mekkeplasser og 54 lagringsplasser. Leieinntektene for vinterlagringen er gode og viktig for oss.
Kjell Nilsen har i år hatt jobben som vinterlagringssjef, og får lagre sykkel gratis for innsatsen.
For å dra inn mer penger til klubben har vi for årets vinterlagring økt både prisen og antallet
plasser.

Internett
NAF MC Oslos hjemmesider, www.nafmcoslo.no, ble jevnlig oppdatert gjennom året med
nyheter fra klubben, terminliste og bilder fra arrangementene våre. Statistikken for websidene
viser at vi hadde mellom 3 000-5 700 besøk pr. måned, det er vi veldig godt fornøyd med.
NAF MC Oslo har også en mailing-liste der medlemmene kan få opplysninger om aktiviteter og
tilbud via e-post. Medlemmene kan selv skrive innlegg her dersom man f.eks. ønsker reisefølge
eller har spørsmål rundt klubben. Vi har inntrykk av at spesielt e-post-listen er populær og at
folk setter pris på å motta informasjon her. Nytt av året er også Twitter, en lynmeldingstjeneste
som har hatt stor suksess i verden. Klubben har selvfølgelig etablert en konto her (nafmcoslo).

Økonomi
Marzena Dabrowska har vært klubbens kasserer og er den som har sluttført regnskapet for
2009. 2009 endte med et overskudd på 46 200,-. Inntektene for 2009 ble på 379 100,- mot
budsjettert 386 500,- noe som er 7 400,- dårligere enn budsjettert. Dette skyldes primært
mindre inntekter på kjørekursene og vinterlagringen – og de store økningene i fellesutgiftene
for lokalet. Kostnadene for 2009 endte på 332 901,- mot budsjettert 331 300,- som er
tilnærmet som budsjettert.
Oslo, 5. februar 2010.
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