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Styrets Årsberetning for NAF MC Oslo 2014
Styret og styrearbeid
I 2014 har det vært avholdt 8 styremøter. Hvert styremøte hatt 10 -15 saker til behandling.
Styret har i 2014 bestått av følgende personer:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

May Liss Urang
Kjell Nilsen
Trond Hanssen
Lars Gunnar Gulbrandsen
Torbjørn Heltne
Thorbjørn Svendsen
Ingar Melhus
Bjørn Håkon Torheim

Styremøtene har vært avholdt i NAF MC Oslos klubbhus i Brynsveien 2-4. Varemedlemmene innkalles
til styremøtene på lik linje med de faste styrerepresentantene. I tillegg har vi hatt med Geir Aasheim,
styremedlem i lokalavdelingen, og medlem av NAF MC Oslo, som har blitt innkalt til styremøtene
med tale og forslagsrett. 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. Kjell Nilsen, nestleder, ble i mars 2012 valgt inn i NAFs MC-komite og har deltatt i
regelmessige møter i dette forum i 2013 og 2014. Thorbjørn Svendsen, styremedlem, er i denne
perioden medlem av valgkomiteen i NAF avdeling Oslo og omegn.

Medlemmer
Også i år har medlemstallet økt fra foregående år. Pr. siste medlemsoversikt 20.12.2014 var det
registrert 1771 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.
Den 22. mai 2014 var klubben 25 år, og det ble behørig feiret med stor kake.
I løpet av periodene hvor de fleste har parkert motorsyklene sine har vi
avholdt temakvelder med blant annet Adaptiv Solution (impregnering av
tekstil og lær), Hansen teknikk (leverandør av hørselvern/øreplugger),
WolfCamper (turutstyr m.m.). Dette er noe vi ønsker å fortsette med i
2015.

I 2014 fikk vi igjen henvendelse fra NMCU Oslo og Akershus med
spørsmål om vi ønsket å bli med på Se Oss Aksjonen. Dette takket vi
selvfølgelig ja til da det er viktig å synliggjøre oss i trafikken.
Tommy Kragseth Hansen, leder av NMCU Oslo og Akerhus, samt
medlem av NAF MC Oslo, var primus motor og sto for selve
arrangementet. Vi avsluttet med kaffe og vafler på klubben etterpå.

1

NAF MC Oslo
Brynsveien 2-4
0667 OSLO
Org. nr 976 472 225

http://www.nafmcoslo.no
nafmcoslo@nafmcoslo.no

I god tradisjon har vi også i 2014 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 22 deltakere, mens
høstturen hadde 15 glade motorsyklister. En stor takk og honnør til
Trond Hanssen som står for planlegging og gjennomføring av disse
helgeturene.
I tillegg har vi arrangert en jubileumstur til Alpene i juli som starter i
Jausier i Frankrike. Turen varte i 12 dager og ble avsluttet i Munchen i
Tyskland. Det var 14 deltakere med på denne turen. En stor takk til Leif
Holmen og Thorbjørn Svendsen som var reiseledere for gjengen.

Vårt årlige kjørekurs over 3 dager i mai hadde 61 påmeldte deltakere.
58 deltakere var tilstede på teorikvelden, 55 deltakere deltok på
kjøregård og 52 deltakere deltok på kjøreteknikktrening på Våler. En
stor takk til alle frivillige som har bidratt til gjennomføring av disse
kursene, og spesielt Kjell Nilsen som har hatt hovedansvaret sammen
med Tempo Trafikkskole. Siden vi feirer 25 år fikk alle deltakere
utdelt hver sin brettekopp.
Før ferie sjekk, et gratis tilbud til alle medlemmer av NAF MC Oslo, ble gjennomført over 2
ettermiddager i juni. Det ble kontrollert 48 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.
Barnas MC dag på Rikshospitalet har nå blitt en tradisjon, og denne gangen gikk den av stabelen 4.
september. Mange medlemmer stilte opp, i tillegg hadde vi invitert med oss Tango MC som også
stilte med 2 politisykler. Dette syntes barna var veldig gøy. Ram Gupta, medlem av NAF MC Oslo, og
primus motor for opplegget på Rikshospitalet med barna, hadde også sørget for litt pressedekning,
og vi ble intervjuet av NRK. En stor takk til Leif Holmen som var ansvarlig for arrangementet i regi av
klubben. Og en stor takk til alle medlemmene som deltok.
Aktiviteter hvor tillitsvalgte fra NAF MC Oslo har stilt opp sammen med lokalavdelingen,
NAF avdeling Oslo og omegn:
 Oslo Motorshow (oktober).
 Glattkjøringskurs for personbiler (oktober og desember).
 «Klubbkvelder» for tillitsvalgte.
I tillegg er flere av våre medlemmer engasjert gjennom tillitsverv i lokalavdelingen.
I 2014 ble det kjøpt inn en hjertestarter til klubben. Denne henger på klubbhuset til daglig og skal tas
med når vi arrangerer aktiviteter som blant annet oppfriskningskurs. Det har vært gjennomført et
eget kurs med hjertestarter for tillitsvalgte, og et 1. hjelpskurs for medlemmene.
I 2014 satte NAF MC i gang med et pilotprosjekt om NAF MC Trafikksikkerhetskurs. Det er MC
komiteen som er primusmotor for dette med Kjell Nilsen i spissen. Målsetningen er å kunne tilby kurs
til motorsyklister over hele landet slik at de skal oppnå en trafikkgevinst gjennom god kjøreteknikk,
god kjørestrategi og planlegging. Målet er også økt trygghet og kjøreglede for både uerfarne og
erfarne førere. Kursholdere er medlemmer fra de forskjellige NAF MC klubbene. Fra NAF MC Oslo har
2

NAF MC Oslo
Brynsveien 2-4
0667 OSLO
Org. nr 976 472 225

http://www.nafmcoslo.no
nafmcoslo@nafmcoslo.no

Rolf Nåvik og Halvor Urang deltatt på pilotkurset. Deretter har de gjennomført et kurs internt i NAF
MC Oslo for opplæring av ytterligere instruktører.

Klubbhuset
I år har vi endret litt på verkstedet for å legge litt mer til rette for mekkeplasser. Vi har også kjøpt inn
4 sammenleggbare bord samt en del klappstoler når vi har større arrangementer. Det har vært
avholdt dugnad i mai og hele lokalet har blitt vasket ned, vinduer pusset m.m. En stor takk til alle
medlemmer som har deltatt på dugnaden.

Vinterlagring
For sesongen 2014/2015 er det inngått avtaler om vinterlagringsplass for 4 faste mekkeplasser og 57
ordinære vinterlagringsplasser. Dette gir en nødvendig økonomisk inntekt til drift av klubben.

Profileringsprodukter
I 2014 gjorde NAF MC en avtale med Univern AS om felles
profileringsartikler for alle NAF MC klubbene. NAF MC Oslo har plukket
ut noen av disse produktene (t-skjorter, gensere, hettejakker m.m.) og
det henger vareprøver av alt på klubben. Bestilling kan gjøres via vår
nettside.
I tillegg ble det bestilt opp brettekopper med logo samt snapsbeger med
logo på. Brettekopp, snapsbeger og buff kan kjøpes direkte på klubben,
alle andre varer er bestillingsvare.

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 er vår hovedkanal, og i tillegg benyttes
mailingliste på e-post, Facebook og sms-tjenester.

Seminarer
May Liss Urang, Torbjørn Heltne, Thorbjørn Svendsen og Rolf Nåvik deltok på MC-komiteens årlige
mc-seminar i mars. Kjell Nilsen deltok også, som medlem av den sentrale MC-komiteen.
Geir Aasheim og Thorbjørn Svendsen har deltatt på NAF avdeling Oslo og omegn sitt lørdagsseminar,
som ble avviklet lørdag 29/11.
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Økonomi
NAF MC Oslo har gjennom 2014 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. Siden 2014 var et jubileumsår bestemte vi oss for å sponse
noe mer enn det vi har gjort tidligere år. Dette har ikke gått noe utover normal drift i forhold til hva vi
hadde budsjettert.
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 2014
har vi mottatt ca. kr. 36.000,- i momskompensasjon basert på regnskapet for 2013. Regnskapet for
2014 viser et faktisk underskudd på kr. -55.540,- mot et budsjettert underskudd på kr. -64.500.
Pr. 31.desember har NAF MC Oslo god likviditet med blant annet kr. 316.000 pluss renter
innestående på konto hos NAF Finans, og i tillegg kr. 108.000,- 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 14. januar 2015
For styret

May Liss Urang
Leder NAF MC Oslo
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