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

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

Styrets Årsberetning for NAF MC Oslo 2016
Styret og styrearbeid
I 2016 har det vært avholdt 9 styremøter.
Styret har i 2016 bestått av følgende personer:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Leif Holmen
Lars Gunnar Gulbrandsen
Trond Hanssen
Kjell Nilsen
Torbjørn Heltne
Thorbjørn Svendsen
Bjørn Håkon Torheim
Ingar Melhus

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 Geir Aasheim,
styremedlem i lokalavdelingen, og medlem av NAF MC Oslo, blitt innkalt til styremøtene med tale og
forslagsrett. Det har også være styremøter hvor May Liss Urang, ansvarlig for kjørekurs, samt interne
revisorer og valgkomite har vært invitert.
May Liss har vært vår representant til styremøter i lokalavdelingen, NAF Oslo og Omegn. Kjell Nilsen,
ble i mars gjenvalgt som medlem av NAFs MC-komite og har nå vært vår representant i MC-komiteen
siden 2012.

Medlemmer
Også i år har medlemstallet økt fra foregående år med i underkant av 100 medlemmer. Pr. siste
medlemsoversikt 15.12.2016 var det registrert 1960 medlemmer som er «all time high» når det
gjelder antall medlemmer.
I 2016 ble NAF MC Hadeland etablert. Vi må derfor regne med at mange av de 50 – 100 medlemmer
som per i dag har postadresse Hadeland, og er medlemmer i NAF MC Oslo, vil slutte seg til den nye
lokale NAF MC klubben. Vi minner samtidig om regelen om at den enkelte selv bestemmer hvilken
NAF MC klubb hun eller han ønsker å være medlem av uavhengig av postadresse. NAF MC Oslo har
medlemmer over hele landet, også medlemmer med postadresse Sverige og Belgia.
Overordnet for at det totale antall NAF MC medlemmer skal vokse er at NAF både sentralt og lokalt
jobber sammen for å tilby mc-interesserte medlemmer attraktive aktiviteter og medlemsfordeler.

Aktiviteter
Klubb-kvelder og arrangementer på klubbhuset
Klubbhuset har vært åpent alle torsdager fra kl. 1900 – 2130, med unntak av helligdager og torsdager
i juli. Som en prøveordning har vi fra mars til juni hatt «klubb-kveld» første lørdag hver måned fra kl.
16. Oppmøte har etter styrets oppfatning vært veldig varierende, og ordningen ble ikke videreført
etter sommerferien.
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Januarbord ble arrangert i tradisjon tro, og som vanlig hvor
vår egen superklubbkokk, Elin Gulbrandsen, sto for maten. En
stor takk til Elin som alltid tryller frem de fantastiske retter til
oss.
Huskomiteen med Ingar og Elin i spissen har også arrangert
sommerfest med grilling og den årlige
Hi-festen i november. Årsmøte med årsmøtefest ble
arrangert 6. februar.

Se Oss aksjon
Se Oss aksjonen sammen med NMCU «snødde bort» på opprinnelig dato 30. April. Det var ikke
forsvarlig å gjennomføre aksjonen som planlagt på grunn av været. I stedet ble den gjennomført
torsdag 12. mai. Som vanlig avsluttet vi aksjonen med kaffe og vafler på klubben.
Turer
I god tradisjon har vi også i 2016 gjennomført fellesturer over en langhelg både i juni og i august. I år
gikk maituren til Vestlandet, mens august-turen gikk til Sørlandet. På vårturen var det 29 deltakere,
mens høstturen hadde vi 11 glade motorsyklister og passasjerer. Takk til Jo som åpnet familiestedet
for overnatting og sosialt samvær på turen i august. Takk også til Trond, Tommy og resten av turgruppa som har stått for planlegging og gjennomføring av disse helgeturene.

Kjørekurs

Det er nå det andre året med Trafikksikkerhetskurs i regi av NAF MC. Halvor Urang og Rolf Nåvik har
vært ansvarlig for opplæring av nye veiledere i klubben samt gjennomføring av kurs for påmeldte
deltakere. Det ble satt opp 13 kurs hvorav 7 ble avlyst pga. manglende deltakelse. 26 personer deltok
totalt på Trafikksikkerhetskurs i 2016 i regi av NAF MC Oslo. Tilbakemelding fra kursdeltakere har
vært udelt positive.
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I 2016 gjorde vi endringer på vårt
årlige kjørekurs, også definert som
oppfriskningskurs.
I samarbeid med Tempo trafikkskole
laget vi et komprimert kjørekurs.
Dette gjennomføres på en dag i
stedet for 2 ettermiddager med
teori og kjøregård pluss en dag med
kjøring på bane.

Vi flyttet hele kurset til Trøgstadbanen som vi leide hhv. 22. og 29. mai. Der arrangerte vi 4 kurs og
hadde totalt 79 påmeldte deltakere. Noen trakk seg underveis, bl.a. pga. været, slik at til sammen 66
deltakere gjennomførte oppfriskningskurset. Dette er et konsept vi vil fortsette med i 2017.

En stor takk til May Liss som har hovedansvaret for planlegging og gjennomføring, men også til alle
instruktører og frivillige som gjør det mulig å arrangere disse kursene.

TS dag
TS – trafikksikkerhetsdag arrangeres som et samarbeid mellom NMCU og Statens Vegvesen.
Med utgangspunkt i at vi etterhvert har bygget opp god kompetanse og erfaring på gjennomføring av
trafikksikkerhetskurs ble Halvor Urang og Rolf Nåvik fra NAF MC Oslo engasjert i gjennomføringen av
dette arrangementet som gikk av stabelen 21. mai på Risløkka trafikkstasjon.
FFS - Før Ferie Sjekk
Før ferie sjekk, et gratis tilbud til alle medlemmer av NAF MC Oslo, ble gjennomført over 2
ettermiddager i juni. I år, som i 2015, samarbeidet vi med lokalavdelingen, som hadde tilsvarende for
biler. Vi benyttet Risløkka trafikkstasjon, noe som fungerte veldig bra. Det ble kontrollert 50
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.
Oksehalesuppetur
Etter 10 år uten ble det i 2015 tatt opp igjen en gammel tradisjon med Oksehalesuppetur. Vi klarte
dessverre ikke å følge opp dette i 2016, og styret utfordrer Tur-komiteen til å sette dette på
aktivitetskalenderen for 2017.
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MC-dag Rikshospitalet
Barnas MC dag på Rikshospitalet har nå blitt en tradisjon. I
2016 fant vi plass til å arrangere dette 2 ganger. På våren 2.
juni, mens høstens arrangement gikk den av stabelen 8.
september. Til årets arrangementer hadde vi også med oss
Brannmuseet i Oslo som stilte med gamle brannbiler. Som
vanlig fikk vi også besøk av Trafikkpolitiet på MC som også
stilte med 2 politisykler. Dette syntes barna var veldig gøy.
Spesielt når de fikk sette på blålys og sirener. En stor takk til de
frivillige og medlemmer som deltok og bidro hver på sin måte.

Quiskvelder
Quizkveld har vært arrangert 2 ganger dette året. Et populært arrangement som først ble
gjennomført på en klubbkveld. Neste gang ble det flyttet til en fredag slik at vi kunne hygge oss litt
ekstra med alle spørsmålene. En stor takk til våre Quizmester Halvor som står for alle de kreative
spørsmålene.

Fotokurs
Etter ønske fra medlemmene ble det avholdt fotokurs på
klubben også i år. Årets kurs ble avholdt i april. Kurset
hadde fokus på å bli kjent med eget kamera, lære å ta
bilder på manuell innstilling, praktiske oppgaver med
fotografering både inne og ute.
Kursholder Finn var også denne gangen meget fornøyd med
kursets deltakere.

Vinterlagring
Vinterlagringen for 2015/2016 ble som vanlig avsluttet med en dugnad med rydding og vasking av
verksted-delen og lager. Dugnaden ble gjennomført 30. april.
For sesongen 2016/2017 er det inngått avtaler om vinterlagringsplass for 66 mc'er. Dette gir en
nødvendig økonomisk inntekt til drift av klubben. Styret har besluttet at det ikke tilbys mekkeplasser
denne sesongen.

Profileringsprodukter
Caps, buff, brettekopper og snapsbeger med logo kan kjøpes direkte på
klubben. Andre typer profileringsprodukter vurderes løpende i forhold til
interesse og i hvilken grad det er enkelt å bestille og administrere.
Vipps
Det ble i 2016 etablert avtale med DNB om å benytte Vipps som
betalingsform. Dette både for å redusere håndtering av kontanter, men
også for at det skulle være enklere for våre medlemmer å betale for
kioskvarer, profileringsprodukter og trafikksikkerhetskurs. Kioskvarer, profileringsprodukter og
trafikksikkerhetskurs har fått hver sin Vipps-konto under NAF MC Oslo.
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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 er vår hovedkanal, og i tillegg benyttes
mailingliste på e-post, Facebook, Instagram, Twitter og sms-tjenester.

Seminarer
Trond Hanssen, Torbjørn Heltne og Thorbjørn Svendsen deltok på MC-komiteens årlige mc-seminar i
mars. Kjell Nilsen deltok også, som medlem av den sentrale MC-komiteen.

Økonomi
NAF MC Oslo har gjennom 2016 hatt en løpende kontroll og oppdatering på egen økonomi med
gjennomgang av status i hvert styremøte. De største inntektskildene er medlemskontingent,
vinterlagring og kjørekurs. På utgiftssiden er husleie og felleskost i tilknytning til leiekontrakten for
lokalene i Brynsveien 2-4 den største utgiftsposten. 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. I 2016, basert på driftskostnader i 2015, fikk vi kr. 26.663,- i
momskompensasjon.
Regnskapet for 2016 viser et overskudd på kr. 97.986,- mot et budsjettert underskudd på kr. 19.800,Pr. 31.desember 2016 har NAF MC Oslo god likviditet med blant annet kr. 324.315 pluss renter
innestående på konto hos NAF Finans, og i tillegg kr. 108.181,- 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. Over tid kan
også inntektene fra medlemskontingenten 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. I 2019 har NAF MC Oslo tatt på seg å arrangere NAF Landstreff. I den
forbindelse er det også betryggende å ha en økonomi som kan garantere for de økonomiske
forpliktelsene vi tar på oss i den forbindelse.

Oslo 09. januar 2017
For styret

Leif Holmen
Leder NAF MC Oslo
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