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Styrets Årsberetning for NAF MC Oslo 2013
Styret og styrearbeid
I 2013 har det vært avholdt 9 styremøter. Hvert styremøte hatt 10 -12 saker til behandling.
Styret har i 2013 bestått av følgende personer:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Leif Holmen
Kjell Nilsen
Trond Hanssen
Ingar Melhus
Torbjørn Heltne
Thorbjørn Svendsen
May Liss Urang
Lars Gunnar Gulbrandsen

Styremøtene har vært avholdt i NAF MC Oslos klubbhus i Brynsveien 2-4. Varemedlemmene innkalles
til styremøtene på lik linje med de faste styrerepresentantene. Det har vært et godt fremmøte på alle
styremøter. Alle i styret har deltatt aktivt og engasjert innenfor de ansvarsområder og aktiviteter
som styret har hatt ansvaret for gjennom året. Etter årsmøte i lokalavdelingen 21. mars (NAF
avdeling Oslo og omegn) har Geir Aasheim, styremedlem i lokalavdelingen, og medlem av NAF MC
Oslo, blitt innkalt til styremøtene med tale og forslagsrett.
Leder av NAF MC Oslo har deltatt på NAF Oslo og omegn avd 52 sine styremøter. Fra mars ble han
valgt inn i styret og er nestleder i lokalavdelingen. Kjell Nilsen, nestleder, ble i mars 2012 valgt inn i
NAFs MC-komite og har deltatt i regelmessige møter i dette forum i 2013. Thorbjørn Svendsen,
styremedlem, er i denne perioden leder av valgkomiteen i NAF avdeling Oslo og omegn.

Medlemmer
Også i år har medlemstallet økt fra foregående år. Per siste medlemsoversikt 08.10.2013 var det
registrert 1678 medlemmer som er det høyeste medlemstallet som er registrert. Styret tar dette som
en bekreftelse på at det i NAF både sentralt og lokalt jobbes på en riktig måte for å tilby mcinteresserte medlemmer attraktive aktiviteter og medlemsfordeler.

Aktiviteter
Klubbhuset har vært åpent alle torsdager fra kl. 1900 – 2130, med unntak av helligdager og torsdager
i juli. Det har vært vekslende oppmøte av nye og gamle medlemmer gjennom året på klubbkveldene.
I løpet av periodene hvor de fleste har parkert motorsyklene sine har vi
avholdt temakvelder med NMCU, Hansen teknikk (leverandør av
hørselvern/øreplugger), Lazy Boys, Bullfighter, samt presentasjoner og
foredrag fra mc-turer på Island og i Himalaya. Dette er noe vi ønsker å
fortsette med i 2014.

NAF MC Oslo representerte i år NAF MC på MC messa i mars.
En stor takk til May Liss som hadde hovedansvaret for vår
stand, og alle andre som stilte opp med rigging av stand,
vakthold og nedrigging. For å trekke flere medlemmer til NAF
MC, loddet NAF MC Oslo ut en plass på årets kjørekurs. Og
flere nye medlemmer ble vervet i løpet av helgen.
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I god tradisjon har vi også i 2013 gjennomført fellesturer over en
langhelg både i mai og i august. I år gikk begge turene til forskjellige
deler av Vestlandet. På vårturen var det ca 20 deltakere, mens
høstturen hadde ca 30 glade motorsyklister. En stor takk og honnør til
Trond Hanssen som står for planlegging og gjennomføring av disse
helgeturene.
Vårt årlige kjørekurs over 3 dager i mai hadde 100 påmeldte deltakere.
De aller fleste gjennomførte teorikveld og kjøregård. På banekjøringen
på Vålerbanen deltok ca 70 av påmeldte deltakere. I 2013 ble det i
tillegg arrangert ett 1-dags kjørekurs på Rudskogen. Dette samlet ca. 30
deltakere. En stor takk til alle frivillige som har bidratt til gjennomføring
av disse kursene, og spesielt Kjell Nilsen som har hatt hovedansvaret
sammen med Tango MC.
Før ferie sjekk, et gratis tilbud til alle medlemmer av NAF MC Oslo, ble
gjennomført over 2 etter-midddager i juni. Det ble kontrollert 75
motorsykler inklusiv justering av lys. En takk til Ingar Melhus som over
flere år, sammen med Fast Bikes, har sørget for gjennomføringen av
dette arrangementet.
Aktiviteter hvor tillitsvalgte fra NAF MC Oslo har stilt opp sammen med lokalavdelingen,
NAF avdeling Oslo og omegn:
• NAF Festivalen, Vålerbanen (juni).
• Oslo Motorshow (oktober).
• Glattkjøringskurs for personbiler (oktober).
• Klubbkvelder for tillitsvalgte.
I tillegg er flere av våre medlemmer engasjert gjennom tillitsverv i lokalavdelingen.

Klubbhuset
I september/oktober gjennomførte vi en ombygging av lokalene. Ombyggingen består i flytting av
vegger slik møterommet er gjort om til lager, ny inngang (i tillegg til eksisterende) til verksted, samt
utvidelse av den sosiale/fellesdelen av klubblokalene. Lokalene er nå enda mer egnet til temakvelder
og sosiale aktiviteter. En takk spesielt til Kjell og Torbjørn som har hatt ansvaret for ombyggingen,
men også en takk til alle øvrige medlemmer som har deltatt på dugnaden.

Vinterlagring
For sesongen 2013/2014 er det inngått avtaler om vinterlagringsplass for 5 faste mekkeplasser og 75
ordinære vinterlagringsplasser. Dette gir en nødvendig økonomisk inntekt til drift av klubben.
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Informasjon til og kommunikasjon med medlemmer
I tråd med den generelle utviklingen er det nødvendig å benytte flere mediekanaler for informasjon
til og kommunikasjon med medlemmene. Hjemmesidene vår er hovedkanalen, og i tillegg benyttes
mailingliste på e-post, Facebook og sms-tjenester.

Seminarer
Leif Holmen, Rolf Nåvik, Marzena Dabrowska og Tore Rimereit deltok på MC-komiteens årlige mcseminar 16. – 18 mars. Kjell Nilsen deltok også, som medlem av den sentrale MC-komiteen.
Kjell Nilsen har deltatt på NAFs politiske seminar 21.-22. september. Leif Holmen og Thorbjørn
Svendsen har deltatt på NAF avdeling Oslo og omegn sitt weekendseminar, som ble avviklet
fredag/lørdag 8. – 9. november.

Økonomi
NAF MC Oslo har gjennom 2013 hatt løpende kontroll på egen økonomi. Status regnskap har vært en
fast post på styremøtene. De største inntektskildene er medlemskontigent, vinterlagring og
kjørekurs. På utgiftssiden er husleie og felleskost i tilknytning til leiekontrakten for lokalene i
Brynsveien 2-4 den største utgiftsposten. For 2013 har både inntekter og utgifter blitt noe større enn
budsjettert. Inntektene på grunn av flere medlemmer enn budsjettert, utgiftssiden hovedsakelig på
grunn av ekstra utgifter til gjennomføring av 2 kjørekurs. Hovedkurset med banekjøring på
Vålerbanen i mai, og 1-dags kurs på Rudskogen i juni.
NAF MC Oslo er registrert i frivillighetsregisteret. Det betyr at vi har rett på momskompensasjon for
frivillige organisasjoner. Dette betinger innsending av godkjent regnskap via NAF sentralt. For 2013
har vi mottatt kr. 25.112 i momskompensasjon basert på regnskapet for 2012. Regnskapet for 2013
viser et faktisk overskudd på kr. 26.713 mot et budsjettert overskudd på kr. 24.500.
Per 31.desember har NAF MC Oslo god likviditet med blant annet kr. 300.000 pluss renter
innestående på konto hos NAF Finans, og i tillegg kr. 105.000,- på depositumskonto som gjelder
leieforholdet i Brynsveien 2-4. Det er ingen målsetting at klubben skal ha store beløp på sparekonto.
Det er likevel viktig å ha en økonomisk buffer for kostnader ved eventuell flytting til andre lokaler en
gang frem i tid. I tillegg kan inntekter fra medlemskontingenten over tid reduseres. Dette som følge
av reduksjon i antall medlemmer, eller som følge av endringer fra NAF sentralt i forhold til hvordan
en ønsker å finansiere mc-aktiviteter lokalt. Det kan også etableres nye lokale mc-klubber som
reduserer antall medlemmer i NAF MC Oslo.
Oslo 13. januar 2013
For styret

Leif Holmen
Leder NAF MC Oslo

