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Styrets Årsberetning for NAF MC Oslo 2010
Styret har i 2010 avholdt 8 styremøter. Styret har bestått av følgende personer:
Torgny Seland, leder, Trond Hanssen overtok fra årsmøtet 2010
Ivar Hurv, nestleder
Marzena Dabrowska, kasserer
Rolf Nåvik, styremedlem
Thor Henning Løvberg, styremedlem, fratrådt
Ingar Melhus, styremedlem
Kjell Nilsen, varamedlem
Lars Gunnar Gulbrandsen, varamedlem
Styremøtene har vært avholdt i NAF MC Oslos klubbhus i Brynsveien 2-4. Styret har i hovedsak
konsentrert seg om å få etablert en god økonomi gjennom gode og populære aktiviteter som
kjørekurs og vinterlagring, samtidig som vi gir tilbake til medlemmene gjennom gratis tilbud
som FørFerie-sjekken og gode priser på kjørekurset og vinterlagring.

Medlemmene
Medlemstallet har gjennom året vært økende, pr. 1. januar 2011 hadde klubben hele 1350
registrerte medlemmer som er ny rekord. 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 bra fremmøte gjennom
hele året. I perioden januar-april 2010 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 men rundt 5-10 i snitt.
Kjørekurset vårt i mai ble svært vellykket med fulle lister, ca. 90 deltagere, stort sett bra vær og
heldigvis ingen større ulykker. Kjøregårdsøvelsene ble avholdt på Valle Hovin og banekjøringen
på Vålerbanen som vanlig. Tango MC fra Politiet stilte som instruktører og vi er meget fornøyd
med deres opplegg, kunnskap og innsatsvilje.
På årets første ovale helgetur som gikk til Sverige var det 9 deltagere, og på den ovale
helgeturen i august til Vestlandet fra Lom og sørover til Skånevik var det 20 svært fornøyde
deltagere.
Klubben var representert på NAF MC-seminaret i Molde i september ved Rolf Nåvik og Trond
Hanssen.
Nytt av året var FørFerieSjekk av sykler i juni, medlemmene fikk gratis teknisk gjennomgang av
syklene sine av de dyktige folkene i Fast Bikes. Vi lånte et spor på NAFs testestasjon og hadde
ca. 40 sykler gjennom på to kvelder, dette er noe vi skal fortsette med.

Klubbhuset
Klubbens lokaler rommer verksted, lagringsplass for MC, et møterom, kjøkken og bar i tillegg til
sitteplasser for 30-40 personer. Klubbhuset har vært et samlingspunkt for medlemmene
gjennom hele året med verksted, vinterlagring og sosiale tilstelninger. Styret har hatt fokus på
husleia og spesielt fellesutgiftene som ligger langt over de vi ble forespeilet ved
kontraktsinngåelse, dette skyldes snørike og kalde vintre med høye brøytekostnader og dyr
strøm/olje. Klubbhuset har vært leid ut til private arrangementer blant medlemmene tre ganger
i 2010.
Styret i NAF MC Oslo har i løpet av året hatt et godt samarbeid med vår lokalavdeling NAF Oslo
og Omegn, leder Trond Hanssen møter på deres styremøter i tillegg til at nestleder Ivar Hurv er
Vara til styret i lokalavdelingen.
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Vinterlagring
I klubbhuset har vi hatt fullt hus på vinterlagringen med ca. 75 sykler fordelt på 13
mekkeplasser og 62 lagringsplasser. Leieinntektene for vinterlagringen er gode og viktig for oss.
Styret vedtok i 2010 å gi gratis vinterlagring for én sykkel til alle i styret som takk for innsatsen.
Kjell Nilsen har i år hatt jobben som vinterlagringssjef og takkes for strålende utført jobb.

Internett
NAF MC Oslos hjemmesider www.nafmcoslo.no blir jevnlig oppdatert gjennom året med nyheter
fra klubben, aktivitetskalender og bilder fra arrangementene våre. Statistikken for websidene
viser at vi har et snitt på 4800 besøk pr. måned, med over 7000 besøk i kjørekursmåneden mai,
det er tall vi veldig godt fornøyd med og som viser at kjørekurs er et ettertraktet tilbud.
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/aktiviteter. Vi har inntrykk av at spesielt e-post-listen er
populær og at folk setter pris på å motta informasjon her. Vi er også på Facebook og Twitter og
legger ut informasjon der.

Økonomi
Marzena Dabrowska har vært klubbens kasserer og er den som har sluttført regnskapet for
2010. 2010 endte med et overskudd på 39 509,-. Inntektene for 2010 ble på 381 374,- mot
budsjettert 345 500,- noe som er 35 874,- bedre enn budsjettert. Dette skyldes økt medlemstall
og gode inntekter på kjørekurset og vinterlagringen. Kostnadene for 2010 endte på 341 536,mot budsjettert 333 500,- som er tilnærmet som budsjettert. Kontoplanen er gjort om noe for å
lettere synliggjøre og spesifisere inntekter og kostnader.

Oslo, 27. januar 2011.
For styret

Trond Hanssen
Leder NAF MC Oslo

