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REFERAT FRA ORDINÆRT ÅRSMØTE I NAF MC OSLO 2022 
Møtet ble avholdt i NAF MC Oslos lokaler i Brynsveien 2-4 torsdag 17. februar 2022 kl. 18:00. Det 
møtte 20 personer hvorav 20 var stemmeberettigede. Møtet ble satt kl. 18.10. 
 
 
1. Valg av møtedirigent 

Leder May Liss Urang ønsket velkommen, innledet møtet og foreslo Thorbjørn Svendsen som 
møtedirigent. Ingen andre forslag framkom. 

 
Vedtak: Thorbjørn Svendsen ble enstemmig valgt til møtedirigent. 

 
 
2.  Valg av møtereferent og to til å undertegne referatet 

Halvor Urang ble foreslått som møtereferent. Kjetil Lindmark og Ingeborg Hagen ble foreslått 
til å undertegne referatet. Ingen andre forslag framkom. 

 
Vedtak: Halvor Urang ble enstemmig valgt til referent. Kjetil Lindmark og Ingeborg Hagen ble 
enstemmig valgt til å undertegne referatet. 

 
 
3. Innkalling til årsmøtet 

Innkallingen til årsmøtet ble bekjentgjort på Facebook, mailinglista vår og på websidene våre, 
det var ingen innvendinger mot innkallingen.  

 
Vedtak: Årsmøteinnkallingen ble enstemmig godkjent. 
  
 

4.   Årsberetning 2022 
May Liss Urang gikk gjennom styrets årsberetning for 2021 punkt for punkt og forespurte 
årsmøtet om det var innspill eller kommentarer til disse. Det kom spm fra salen om satsingen 
på mc fra NAF, May Liss forklarte om det nye medlemskapet for de som kun har mc, men 
likevel ønsker å være medlem i NAF, og fortalte om pris og overordnet om vilkår. Alt 
innholdet i dette medlemskapet er ennå ikke kjent. Medlemskapet lanseres snart og May Liss 
ba folk følge med på dette som kommer.  

  
Vedtak: Årsberetningen ble tatt til etterretning. 

 
 
5.  Regnskap pr. 31. desember 2021 

Kasserer Steinar Pedersen gjennomgikk regnskapet. Regnskapet for 2021 viser et overskudd 
på kr 45.716,- mot et budsjettert underskudd på kr 61.100,-. Mye av overskuddet skyldes 
mindre aktiviteter enn planlagt pga. korona nedstenging. 
Pr. 31.desember 2021 har NAF MC Oslo god likviditet med blant annet kr. 432.700,73 inkl. 
renter innestående på konto i tillegg til kr 255.544,48 eksl. renter for 2021 hos NAF Finans, og 
kr. 108.289,- eksl. renter på depositumskonto som gjelder leieforholdet i Brynsveien 2-4. 
Steinar utdypet først om inntektene til klubben. Spm om «andre inntekter» ble forklart, 
moms, grasrotandel osv. Deretter om utgiftene, og så om klubbens egenkapital. En stor del 
av midlene er øremerket til kostnader knyttet til flytting og nytt klubblokale (som tvinger seg 
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frem da området klubblokalet nå ligger skal omreguleres og bygget vil bli revet om relativt få 
år).  
 
Vedtak: Regnskapet pr. 31.12.2021 ble godkjent. 

 
 
6. Budsjett 2022 

Kasserer Steinar Pedersen gjennomgikk budsjettforslaget, og forklarte at budsjettet er justert 
for en aktivitetsmengde som er knyttet til en hverdag uten koronabegrensninger. Spm fra 
salen om det ikke gjenspeiles i større grad at det satses på de unge. Steinar viste til at det var 
satt opp i egen post og at denne var litt høyere enn tidligere. Spm om posten bekledning, den 
har vært kr 0,- i flere år. Besvart, dette knytter seg til ny logo og at det vil bli bestilt ny 
rekvisita med den nye logoen.  
Revisor kommenterte kort regnskapet, og mente at det er et ryddig regnskap i klubben og en 
sunn økonomisk drift. Steinar informerte om at regnskapet etter hvert vil bli ført i Fiken.  
  
Vedtak: Budsjettet ble enstemmig godkjent. 
 

 
7. Innkomne saker – forslag fra styret 

 
Bakgrunn 
Hele området der klubblokalene ligger er under omregulering. Dette vil trolig medføre at 
bygget blir revet om noen få år. Vi er i gang med å finne nye lokaler som egner seg til vårt 
bruk til en overkommelig kostnad. Utgifter til leie av lokaler er klubbens desidert største 
utgiftspost. Samtidig er klubbens framtidige økonomi noe usikker, da det kan være fare for at 
flere medlemmer ønsker overgang til NAF MC Asker og Bærum og/eller at vi i framtiden 
mottar mindre inntekter pr. medlem fra NAF. En stor andel av lokalene utgjøres av verksted 
og lager for vinterlagring. Inntektene fra vinterlagring er langt mindre enn kostnadene for 
denne delen av lokalet. Vi må derfor vurdere om det er økonomisk forsvarlig å leie nye 
lokaler med mulighet for vinterlagring. Styret ønsker handlefrihet til også å vurdere lokaler 
uten denne muligheten. 
 
Forslag til vedtak 
Årsmøtet gir styret fullmakt til å inngå leieavtale for nye lokaler uten mulighet for 
vinterlagring, om styret finner dette mest hensiktsmessig. 
 
Leiv Harald fortalte om forslaget og bakgrunnen for dette. Hvis det er mulig å finne 
klubblokale med vinterlagring som ikke koster for mye, er dette å foretrekke, men med tanke 
på klubbens fremtidige økonomiske forpliktelser og det fakta at vinterlagringen går i minus 
(inntekten fra dette målt mot husleieprisen pr kvm) kan det være fornuftig å velge et lokale 
uten vinterlagringsplass. Det ble drøftet fordeler og ulemper ved dette, og om hvilke aktører 
som tilbyr vinterlagring som klubben evt kan inngå avtale med.  
 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig godkjent. 

 
 
8. Valg 

Styret har fra 02/2021 til 02/2022 bestått av:  
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Rolle Navn Valgstatus Periode 

Leder: May Liss Urang På valg Valgt 2018, valgt 2020 

Nestleder: Leiv Harald Dahlseng Ikke på valg Valgt 2017, 2019 

Styremedlemmer: Steinar Pedersen Ikke på valg Valgt 2018, 2019 

 Thorbjørn Svendsen Går ut Valgt 2018 

 Ingeborg Hagen På valg Valgt 2020 

 Berit Morstad Ikke på valg Valgt 2019 

Varamedlemmer: Geir Aasheim På valg Valgt 2020, 2021 

 Frode Wesenberg På valg Valgt 2020, 2021 

 
Valgkomitéen har bestått av Rolf Nåvik, Per Kvalnes og Jo Osmundsen. 
 
Valgkomitéens forslag er som følger: 

Leder: May Liss Urang  Velges for 2 år  

Styremedlemmer: Ingeborg Hagen 
Geir Aasheim 

Velges for 2 år 
Velges for 2 år 

Varamedlemmer: Line Aver, 1. vara 
Frode Wesenberg, 2. vara 

Velges for 1 år  
Velges for 1 år 

Revisorer Gudbrand Teigen Velges for 2 år 

 
Styret forslag til valgkomité er som følger: 

 Rolf Nåvik  
Jo Osmundsen 
Per Kvalnes 

Velges for 1 år 
Velges for 1 år 
Velges for 1 år 

      
       
Valgresultat: 
Leder:   May Liss Urang, valgt for 2 år 
 
Styremedlemmer: Ingeborg Hagen valgt for 2 år 

    Geir Aasheim, valgt for 2 år 
 
 Varamedlemmer: Line Aver, 1. vararepresentant, valgt for 1 år 

   Jo Osmundsen, 2. vararepresentant, valg for 1 år (benkeforslag) 
 
Internrevisor:  Gudbrand Teigen, valgt for 2 år.    
 
Valgkomite:  Rolf Nåvik, Jo Osmundsen og Per Kvalnes, valgt for 1 år. 
 
 
 
Følgende skal ha signatur- og prokurarett: 
 Leder:  May Liss Urang 
 Kasserer: Steinar Pedersen 
 
 
 
Underkomiteer: 
 
Turkomite:     Som leder ble Leiv Harald Dahlseng valgt 
Huskomite:     Som leder ble Jo Osmundsen valgt 
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Kjørekurskomite:    Som leder ble May Liss Urang valgt 
Vinterlagrings- og verkstedskomite:  Som leder ble Steinar Pedersen valgt 
Undgoms- og rekrutteringskomite:  Som leder ble Fredrik Lindmark valgt 

 
 
May Liss avsluttet med å takke alle for innsatsen i året som har vært og takket Thorbjørn Svendsen 
for lang og tro tjeneste i styret over mange år.  
 
Møtet ble avsluttet kl. 19.01. 
 
 
 
 
 
                         
____________________________  __________________________________ 
(sign.)   Kjetil Lindmark    (sign.)    Ingeborg Hagen 
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