
Protokoll årsmøte Ski MC Klubb

ÅRSBERETNING FOR SKI MC-KLUBB FOR PERIODEN 22.08.92 - 31.12.92 

KLUBBENS ADMINISTRASJON  

INTERIMSSTYRE:  

Formann Hans Vestre
Nestformann Kristine Jelstrup
Sekretær Marianne E. Lie
Kasserer Anita L. Larsen
Styremedlem Hans Christian Oppegård
Styremedlem Lars Gunnar Martinussen
Varamedlem Bjørn Vigen  

REVISOR:  

Synnøve Jelstrup  

STIFTELSESMØTE  

Iniativ til å starte Ski MC-klubb ble tatt av Hans Vestre sammen med Helle Kleven og Kristine Jelstrup. Lørdag 22. august 
1992 var datoen for det offisielle stiftelsesmøte.  

Fremmøtte på møtet var Helle Kleven, Kristine Jelstrup, Hans Vestre, Lars-Gunnar Martinussen, Hans Christian 
Oppegård, Bjørn Vigen, Marianne E. Lie, Jan Aas, Ole Thomas Ingum, Roy Stubberudlien, Geir Porsblad og Ove 
Eriksen.  

Klubbens navn ble fastsatt til Ski MC-klubb. Navnet ble valgt for å identifisere klubben med plassen vi hører hjemme.  

Interimsstyre ble nedsatt for å arbeide med klubbens lover og program frem mot årsmøtet.  

OM KLUBBEN FRAM TIL 31.10.92  

Foruten stiftelsemøtet har styret hatt 3 styremøter i perioden 22.08.92 - 31.10.92.  

Det er avholdt to medlemsmøter, 17. september på Vevelstadåsen nabosenter og 4. november på Tyrigrava.  

Søndag 20. september hadde vi fellestur til Töcksfors, og 27. september til Nittedal, Lygnaseter og Hurdalssjøen.  

Første treff som SMCK var representert på var Troll-ralley i Fyresdalen 28. - 30. august.  

Klubben har dessuten vært representert så å si hver onsdagskveld på Tyrigrava. Her delte vi også ut flygeblad til alle 
oppmøte der vi fortalte at Ski MC-klubb var startet.  

Hans Christian Oppegaard har fungert som redaktør for klubbens egen avis Kubikk Kultur. Pr. dato er den utgitt tre 
ganger, og har blitt en meget bra trykksak.  

Vi har gjort et par fremstøt vedrørende klubblokale. Styret har vært i kontakt med NMK-Follo, crossgruppa, hvor vi har 
diskutert muligheten for felles klubblokale. NMK har søkt Ski kommune om utvidelse av crossbana på Stallerud, og i den 
forbindelse å ta over den gamle låven på gården. Det foreligger ikke svar i fra kommunen, så denne muligheten har blitt 
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forbindelse å ta over den gamle låven på gården. Det foreligger ikke svar i fra kommunen, så denne muligheten har blitt 
liggende på is foreløpig.  

Det kan se ut til at vi får oss et midlertidig klubblokale i løpet av høsten. Jernbaneklubben her på Ski har en gammel 
togvogn som vi har fått tilbud om å disponere. Her gjenstår i grunn bare det praktiske for å få flyttet vogna fra Ski stasjon 
og ned til Kråkstad stasjon.  

Dessverre er det ikke mekkemuligheter, men som et midlertidig lokale for å avholde møter, samlinger og fester skulle 
vogna både væ re fin og original til.  

Vi har bestilt inn ryggmerker og små jakkemerker. Merkene skulle foreligge klubben i september, men p.g.a. rot hos 
leverandøren har vi ennå ikke mottatt merkene. Merkene kan kjøpes av alle som er medlem i Ski MC-klubb.  

MEDLEMMER  

Klubben har pr. 31.10.92 13 betalende medlemmer. Av disse er 2 støttemedlemmer.  

Medlemslista, de som har meldt seg inn, men ikke betalt medlemskontingent, består av 37 personer. Etter årsmøtet er 
det bare betalende medlemmer som blir betraktet som medlemmer.  
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