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Kasserer: Helle Koppang  

Styremedlem: Hans Christian Oppegård
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Varamedlem: Helge Simonsen

Styret har hatt 9 styremøter i løpet av året. 

Revisor har vært Erlend Furuseth. 

Valgkomiteen har bestått av Audun Skårer og Lars Otto Bye. 

Klubbens økonomi er stabil. Inntektene består hovedsakelig av medlems-
kontingent, egenandeler og bitte litt salg av klær og effekter. Vi har i år hatt utgifter 
til klubbturer og sosiale hendelser. Kostnadene reflekterer aktivitetsnivået i klubben 
og vi har oppnådd målet med å sponse arrangementer med mange av klubbens 
deltakere involvert. 
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Aktiviteter  

Årsmøte i Ski MC-klubb 
Lørdag 27. januar 2018 

Tradisjonen tro ble Årsmøte i Ski MC 
avviklet på Waldemarhøy. Og som 
vanlig ble det etterfulgt av medlemsmøte 
før kvelden ble avsluttet med Årsmøte-
fest. Som året før ble maten bestilt hos 
Rock’n Roll Catering med noen små 
justering i regi av Are. 

Are ble takket av som nestleder i mange 
år og avsluttet sitt lange skift i styret. 

En hyggelig seanse fra start til mål med 
livlige diskusjoner og små og store 
disputter. Og når kvelden var omme var 

alle glade, mette og fornøyde. 

Første tirsdag i måneden, 
hele året! 
«Klubbhuset» vårt er fremdeles 
Bowlers, og det har som vanlig vært 
ujevnt oppmøte - som det skal være.  

Potensielle nye medlemmer har 
dukket opp på tirsdager og vi har etter 
beste evne forsøkt å ta vare på dem og 
bli litt kjent med dem. 

Noen kjører, andre går! Det har vært 
spist middag, enkle måltider, mange 
kaffe og en del øl. 
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Skøytefest på Kullebunn 
Lørdag 24. februar 2018 

Hans bød på en liten oppvarmer før vi 
tok bena fatt opp til bålet og huken. 
Lars Otto var snill med oss og gikk på 
ski inn og sørget for at vi hadde bål når 
vi ankom. 

Det var god stemning rundt bålet og 
pølsepinnene var i flittig bruk. En 
deilig kveld i godt selskap med hele 

13 Ski MC’ere rundt bålet. 

Temakveld med Project 
Biker 
Onsdag 14. februar 2018 

To unge gutter hadde en idé om den 
ultimate løsningen for «bikere». Og 
etter invitasjon fra Ski MC, fikk vi en 
presentasjon av en løsning med mange 
muligheter og en delvis påbegynt 
forretningsidé. 

Vi var seks fra klubben som overvar 
presentasjonen. 
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Reisebrev spesial: Islandsk 
Thor-tur 
Onsdag 14. mars 2018 

I regi av Thor ble det arrangert privat-
tur til Færøyene og Island i juli/august 
2017. Ski MC var godt representert 
med Tor, Audun og Thor. En bilde-
presentasjon av turen inkludert et lite 
kåseri, ble til en temakveld en onsdag 
i mars. 

En hyggelig kveld i hyggelig lag med 
mengder av fine bilder og spennende 
fortellinger. 

 

Piggdekktur 
Torsdag 29. mars 2018 

Seig vinter og tidlig påske gjør jo at 
skjærtorsdagsturen blir litt kjøligere 
enn vanlig, men Tor og jeg lot ikke det 
stoppe oss. I strålende sol og skarve to 
minusgrader møtte vi opp på Circle K, 
og praten gikk lett om dekkvalg og 
antall lag under kjøredressen. Kjell-
Einar hadde ikke tatt ut sykkelen sin 
ennå, men stilte likevel opp som 
avskjedskomité. Turen gikk til Moss 

cafe Riis. 
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Skjærtorsdagsøndagstur til 
Engelsviken * 
Søndag 15. april 2018 

Skjæftorsdagsøndagsturen ble til 
Engelsviken. Litt småveier, mye litt 
større veier og noen store veier på en 
deilig kjøredag. 18 Ski MC'ere på 
sykler, en Smart og en Porsche. Deilig 
å være igang. 

Pizzakveld 
Fredag 6. april 2018 

Det ble en hyggelig kveld på Pablos.  

Som vanlig ble det en fortreffelig 
aften med 23 snakkesalige Ski MC'ere 
og med besøk av Geir fra NMCU. 

Så var det bare å vente  på bare veier 
og kjørevær og så var sesongen igang! 
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Se-Oss-aksjonen 
Oslo/Akershus * 
Lørdag 21. april 2018 

Vi kjørte i Ski og omegn og viste at vi 
var tilbake på veien. I etterkant av 
lokal markering, var vi invitert av 
NMCU Oslo/Akershus til felles-
arrangement i Brynsveien 4. 

Parade med flagg rundt om kring. 
Vaffelstopp  hos HS i Ås og NAF MC. 

Det var både Ski MC'ere og noen bare 
ble med oss. 9 sykler kjørte lokalt og 
6 endte opp i Oslo. Bra innsats! 

Kråkeracet i Moss * 
Tirsdag 1. mai 2018 

Årets versjon av Kråkeracet bød på 
god stemning og fornøyde deltakere. 
Siste opptelling av deltakere på 
rebusløpet ga tallet 11. 

Og så var vi noen flere som satt inne 
og koste oss i klubbhuset til Moss 
MC. 
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Søndagstur * 
Søndag 6. mai 2018 

Vi kjørte til Skjønhaug for å møte de 
som hadde vært på Rustløser med 
Tango MC.  

Det var selvfølgelig lagt inn en rast på 
vårt faste stoppested når vi kjører over 
Solbergfoss.  

Det ble en flott tur på fine småveier 

MC-messa Vårmønstring 2018 
Lørdag 5. mai 2018 

Det var mye fint å se på av sykler på MC-
messa. Og med det fantaskiske været ble 
MC-messa 2018 en garantert suksess. 

Hans forsøkte seg i kø for noen sykler, men 
det var litt i overkant med pågang så det ble 
med tanken. 

Solveig og Frode var fornøyde med å bare 
se på og prøvesitte herlighetene. 



  Årsberetning 2018 - Aktiviteter 
 

Ski MC-Klubb  Side 9 

  

Søndagstur * 
Søndag 27. mai 2018 

Søndagstur til Son i finværet. Solveig, 
Hans, Ludvik og Erik koste seg på 
småveier før det ble en fin stopp på 
brygga i Son. 

 

Trafikksikkerhetsdag 
Onsdag 23. mai 2018 

NMCU Oslo/Akershus i samarbeid 
med Statens vegvesen arrangerte 
trafikksikkerhetsdag på Tyrigrava. 

Vi var noen utskremte Ski MC’ere 
som var med på begivenheten. 
Solveig fikk testet ut de nye kjøre-
støvlene som Bente anbefalte og 
Kjell-Einar og Frode testet ut bilvelt-
simulator. 

Godt med folk på et hensiktsmessig 
og vellykket arrangement. 
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Motorsykkelens dag i 
Drammen * 
Søndag 2. juni 2018 

Motorsykkelens dag "feiret" vi i 
Drammen. 

Det ble bare to representanter fra 
Ski MC i 2018, og noen luftet 
kroppen sin mer enn andre..... 
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Sommerølsmaking i 
Tomter 
Lørdag 9. juni 2018 

Juryen har talt og årets sommerøl 
behørig veiet, vurdert og dom avgitt. 
Line og Audun bød som vanlig på de 
perfekte omgivelser for en kveld 
preget av sommerens fludium og et 
rikt utvalg av nyttige og unyttige 
kommentarer og historier iblandet et 
og annet aspirerende gullkorn. 
Akkurat som vi liker det. Marit og HC 
tok i et ekstra tak i årets forberedelser 
og Anna hadde med en islandsk kake 
til kaffen. En herlig kveld i herlige 
omgivelser med herlige mennesker. 

Rune Raad Tusen takk for en herlig 
sommerølsmakerkveld alle sammen, 
både jury, testansvarlig, verter, 
hjelpere, ekstrahjelpere og kakebaker. 
Dere er alle i en klasse for seg selv. 

Kjell-Einar Ofstad Takk for en 
hyggelig kveld med hyggelige folk. 
Takk til dere som stilte opp og bidro 
til at vi som satt i juryen fikk våre 
regelmessige og tilmålte forsyninger. 
Dessuten takk til dere som har stått for 
arrangementet, innkjøp, proviantering 
og tillaging. Jeg er heldig som får lov 

til å være deltaker på dette. 
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Søndagskjøretur 
Søndag 12. august 2018 

En tidlig søndagstur i august fikk 5 
deltakere som koste seg på småveier i 

Østfold.  

Søndagstur * 
Søndag 26. august 2018 

Frode Søndagstur planlagt av Stefan 
og dagens mål ble Bjørkelangen. Langt 
på vei perfekt kjørevær for første 
stjernemerkede turen etter sommer-
ferien. Med tre på tur ble rutevalget 
endret litt og det ble lagt inn noen greie 
gruspartier. Via Tomter og en kort 
sedvanlig stopp på Solbergfoss, kjørte 
vi 115 hele veien til Bjørkelangen og 
Eidsverket Kafé som var dagens mål. 
God lunch og hyggelig selskap før vi 
fulgte nesten samme vei tilbake, nå via 
E18. Takk for en fin tur! 
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Høsttur * 
Fredag 7. – søndag 9. september 2018 

Tradisjonen tro ble årets høsttur lagt 
til Hovestølen til Løstegård Hytter på 
Golsfjellet. 

Fredagen var preget av varierende 
regnbyger og alle ekvipasjer på vei 
nordover merket dette. Heldigvis 
bedret det seg resten av helgen. 

Det var både sykler og biler på tur så 
både mat og drikke og mennesker 
kom i hus for en helg på fjellet. 

Lørdag var noen var på spasertur i 
fjellet og «noen» kjørte sykkel. 

En helg meg god mat og godt drikke i 
kjent Ski MC-stil. 
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Årsmøte NMCU * 
Lørdag 15. september 2018 

Hans Richard Vestre Bjørn takkes ut av sentralstyret til NMCU. Solveig 
også, men er ikke her. Første gang siden 1995 at Ski MC-Klubb ikke sitter 
i styret! 

Hans Richard Vestre Herlig kjøretur til og fra. God stemning på årsmøtet. 
Takk til Bjørn Vigen, Ole Robin Paulsen og Stefan A. Engelien for utrolig 
hyggelig selskap - og hjelp med ost og whisky. 

Bjørn Vigen Selv takk. Fortsatt ikke noen stor fan av whisky, men det 
hjelper med godt selskap. Og god ost. 
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Søndagstur * 
Søndag 7. oktober 2018 

Solveig Høstens siste fellestur gikk til 
Skansehytta igjen. Vi var 14 stk. på 
hver vår MC som var kjøreklare fra 
Circle K i Ski. 

Med nydelig høstvær og god 
temperatur satte vi kursen mot første 
stopp; Solbergfoss. Stefan var grøt-
sugen så han dro hele rekka med Ski 
MC forbi den sedvanlige stoppe-
plassen, men HC tok en u-sving og fikk 
oss tilbake. 

Også i år fikk vi kjøre helt fram til 
Skansehytta. Både risengrynsgrøten og 
rømmegrøten smakte akkurat sånn det 
skulle smake, nemlig gør-gøtt. 

På hjemveien delte vi oss i to grupper, 
asfalt- og grusgruppe. Regner med at 
alle kom seg trygt tilbake. 

Takk for en fin tur med Ski MC-folka! 
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Pizzakveld 
Fredag 2. november 2018 

Pizza ble det og godt var det. 

El Pollo var vel som vanlig favoritten 
som det gikk mest av. 

Det må ha vært så godt og så hyggelig 
at ingen hadde tid til å legge ut noe på 
sosiale medier. 
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Juleølsmaking 
Lørdag 24. november 2018 

Juleøltesten er gjennomført med god stemning og velvillige og ivrige kommentarer til 
status for Juleøl 2018. 

Takk til alle som bidro og spesielt takk til Helle og Lars Otto som stødig geleider oss 
gjennom denne herlige kvelden. Takk til Solveig og Anna som bar alt øllet inn til oss 
og takk til Hans Christian som på sin sedvanlig stødige måte geleidet oss gjennom alle 
herlighetene. 

Og ikke minst takk til alle som var til stede og bidro til en herlig kveld. 
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  Solsnu 
Lørdag 22. desember 2018 

Solen snudde som seg hør og bør og 
Ski MC markerte det som alltid i 
Tomter. 

Her var det sikkert veldig hyggelig og 
god stemning, for ingenting ble 
formidlet til almuen. 
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Verd å nevne 

 
 

Vit dette; 
Det er mange i klubben som legger ned mye arbeid for fellesskapet. Det åpnes hjem, 
noe som innebærer vasking og rydding, matlaging, rigging, timer med hygge og så 
mer vasking og rydding. WEB sidene og Facebook vedlikeholder seg heller ikke 
selv, post skal åpnes og regnskap lages og revideres, turer skal planlegges, over-
natting bookes og ting skal skrives. En skål for innsatsen! 

Arbeidet som styrets medlemmer har lagt ned over alle årene som har gått er det som 
holder klubben i gang, det bør skåles for formenn og forkvinner, og alle som har vært 
med og bidratt opp igjennom årene, både i og utenfor styret. 

Det er også hyggelig med alle de bedre halvdelene som deltar og bidrar, og er med 
på å skape et hyggelig miljø. Det er godt at man kan være med å dele en hobby og et 
godt miljø selv om man ikke kjører MC selv. Hos oss trenger man ikke å være med 
som passasjer engang, så lenge man stiller med godt humør og åpent sinn. 

Utskremt avdeling; 
Våre utskremte medlemmer på Tynset har i 2018 bidratt med oppmøte på 
arrangementer i Ski og hygge på Årsmøte NMCU, hyggelig! 
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Vandrepokal 
Klubbens vandrepokal for 2017 ble delt ut på 
årsmøtet i januar 2018. Solveig Haugland sikret 
seg sitt andre napp i pokalen, men måtte for 2017 
dele den med sin samboer Frode Thorslund. 
Gratulerer så mye til Solveig og Frode! 

 

 

Facebook/Web 
At FB er vårt viktigste fora fremgår av den hyppige og mangfoldige aktiviteten på 
Ski MCs FB sider. Det foregår en strøm av uformelle diskusjoner, det legges ut 
informasjon om aktiviteter, bilder deles hyppig og MC-nyheter formidles og 
kommenteres. 

skimc.no er et nyttig ansikt mot verden, som et mer offisielt medium. Her er 
informasjon til potensielle medlemmer, samarbeidspartnere og de som ikke er på FB. 

butikk.skimc.no er klubbens siste tilskudd på nettfronten. Her kan klubbens 
medlemmer finne utvalget og lagerbeholdning for klubbeffekter. 

Frode og Stefan holder tak i FB og nettsidene våre, og holder de oppdatert med 
aktiviteter og nyttig informasjon. 

Også i år har medlemmer hatt tilbud om egen og gratis MC-blogg på skimc.no. Det 
er kun tre medlemmer som benytter seg av tilbudet. 

En oppdatert nettside signaliserer at det er aktivitet i klubben og av samme grunn 
oppfordrer vi medlemmer til å opprette egen MC-blogg på siden. 
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Kubikk/Kultur 
Ingen utgaver av KK er sendt ut til medlemmene. Det kan hende KK kommer 
sterkere tilbake et helt annet år. 

SMS 
Vi har sendt ut SMS til de medlemmene i forkant av de fleste av arrangementene i 
2018. Vi ser at de fleste følger med på web og Facebook og klarer å komme seg med 
uansett. SMS vil bli forsøkt sendt ut også videre, men det er touringlista på WEB og 
FB som er hovedkilde for turinformasjon.  

Medlemsfordeler 
 Medlemskap i klubben vår!  

 Automatisk medlemskap i Norsk 
Motorcykkel Union med de 
medlemsfordeler det innebærer 
(bl.a. rabatt på bensin, rabatt på treff, 
overnattinger, gratis tilsendt treff-
kalenderen og MC-bladet etc.)  

 Tilhørighet i et erfarent og seriøst 
motorsykkelmiljø som gir grunnlag 
for læring, mestring, trafikal- og 
kjøreteknisk kompetanse. 

 Turliste med mange fine turer, 
arrangement og sosialt samvær. 
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 Eget nettsted med all nødvendig 
informasjon om klubben og 
arrangement. Side for Kjøp og Salg 
der medlemmer kan annonsere 
gratis.  

 Privat skimc.no epostadresse.  

 Egen og gratis MC-blogg.  

 Medlemmer kan også låne klubbens 
MC-henger gratis. 

 10% på HS MC senter. 

NMCU 
Klubben har også i 2018 vært 
tilsluttet Norsk Motorcykkel 
Union ved at medlemmene er 
kollektivt innmeldt. NMCU sitt 
arbeid blir stadig viktigere for oss 
motorsyklister - vår støtte går til en 
viktig og god sak. 

Bjørn Vigen og Solveig Haugland 
ble begge takket av på NMCU 
Årsmøte 2018 som ble avholdt på 
Fagernes. Solveig ble forespurt av valgkomitéen i NMCU om å stille som nestleder 
for å fylle denne rollen etter Bjørn, men valgte å takke nei til tilbudet. 

I 2018 ble det innført livstidsmedlemskap i NMCU. I Ski MC-klubber er #029 Jan 
Fredrik Møller og #030 Solveig Haugland livstidsmedlemmene i NMCU. 
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NMCU Sentralstyre 
Klubben har som vanlig vært godt representert i NMCU;  

Bjørn Vigen Nestleder og medlem i Tur- og treffkomiteen. 

Solveig Haugland Varamedlem i sentralstyret. 

Jan-Fredrik Møller Trafikksikkerhetskomiteen.  

Hans Vestre Trafikksikkerhetskomiteen.  
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Artikler i MC bladet 
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Sluttord 
2018 har vært et mellomår for Ski MC-Klubb på 2 hjul. Sosiale arrangementer har 
hatt god oppslutning. 

Også i år har vi hatt arrangement og turer som gir et godt tilbud til medlemmene. Vi 
har hatt til dels ujevn deltagelse på aktivitetene, med vær og vind som en sedvanlig 
faktor å regne med. Nytt av året er at Langhelturen (sommertur) for første gang i 
klubbens historie ble avlyst på grunn av liten deltakelse. Har du en tur du gjerne vil 
vi skal ta, så nøl ikke med å komme med innspill og forslag. Send det direkte til 
styret, skriv et innlegg på FB eller ta det opp på medlemsmøtet 12. januar 2019. 

De mest aktive fortjener en skål fra årsmøtet.  

De ikke så fullt aktive fortjener også en skål for å støtte klubben, for å delta sterkt 
sosialt og for at de snart er på veien igjen med ny MC.  

Styret ønsker å takke alle medlemmene for et fint år, spesielt de som har bidratt til 
flere kjørte kilometere i klubben. Siden vi ikke har klubbhus, men likevel ønsker å 
samle medlemmene utenfor veien, må vi igjen rette en stor takk og skål til de som 
stadig åpner hus og heim for å ta imot oss. Takk til alle styremedlemmene som på 
omgang inviterer til vafler og kaffe. Vi ønsker å takke Audun og Line som vertskap 
for atter en sommerølsmaking. Helle og Lars Otto som også i år åpner sitt hjem for 
oss for spising av håndrullet spekemat og smaking av juleøl. Per Anders og Lise som 
også i år inviterte oss på Solsnu. Jørn som lager ertesuppen til oss. Og til slutt en stor 
takk til dem som føler seg glemt og til Ski MC-Klubb.  

Styret, Ski MC-Klubb 
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Regnskap for Ski MC-klubb 2018 
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Revisors rapport 
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Kontingent 
Medlemskontingent for 2019 

Kontingenten i Ski MC-Klubb består av to deler. En del som går til NMCU og en 
del som går til SMCK. 

For 2018 har kontingent vært kr 775,- for fullverdige medlemmer fordelt på kr 400,- 
til NMCU og kr 375,- til SMCK. Kontingent for husstandsmedlemmer har vært kr 
375,-. 

NMCU vedtok på årsmøtet i 2018 å avvikle ordningen med klubbmedlemskap og 
kun tilby personlig medlemskap. Samtidig innføres det en ordning med 
tilbakebetaling av kr 50,- per klubbmedlem i NMCU-klubber med 5 eller flere 
medlemmer som også har personlig medlemskap i NMCU. Dette vil medføre en 
endring for innkreving av kontingent for SMCK. Fra og med 2019 vil kontingenten 
i Ski MC-klubb kun inneholde klubbkontingent. NMCU-delen utgår. 

Styret foreslår følgende kontingentsatser for 2019: 

 

Fullverdig medlem: 375,-  

Husstandsmedlem: 375,-  

Støttemedlem: 250,-  

Æresmedlem: 0,-  
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Budsjett 

 
 

 



Årsberetning 2018 - Forslag til årsmøtet 

Side 30  Ski MC-Klubb 

Forslag til årsmøtet 
Forslag 1 – fra Hans Vestre 

Forslag til kontingent 

  
Årsmøtet 2018 i NMCU endret medlemsmodellen for NMCU. Det legges opp til 
enkeltmedlemskap med individuell innbetaling, og muligheten for å melde inn klubber kollektivt 
er borte. Ski MC-Klubb har fra start av vært en viktig støtteklubb for NMCU og det arbeidet 
NMCU utfører for oss motorsyklister. Dette er fortsatt en sentral verdi for klubben og det foreslås 
derfor en kontingent for klubben der det lønner seg å være medlem i NMCU. På den måten håper 
vi at medlemmer i Ski MC-Klubb fortsatt vil velge å være medlem i NMCU. 
  
Forslag til ny modell: 
  
Medlemskontingenter for 2019 
Fullverdige medlemmer, medlem NMCU kr. 325.  Ikke medlem NMCU kr. 850. 
Fullverdig medlem i samme husstand til pkt 1, medlem NMCU kr. 375. Ikke medlem NMCU kr. 
850. 
Støttemedlem, medlem NMCU kr. 250. Ikke medlem NMCU kr. 350. 
Medlemmers barn får gratis medlemskap inntil fylte 16 år.  
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Forslag til årsmøtet 
Forslag 2 – fra styret i Ski MC-klubb 
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Valg av styre 
Valgkomiteens forslag til styre for Ski MC-klubb 2019: 

 

Rolle På valg Forslag for 2019 

Styret 

Formann På valg for 2 år Stefan A. Engelien 

Nestformann Ikke på valg Kjell-Einar Ofstad 

Sekretær På valg for 2 år Thor Smitt-Amundsen 

Kasserer På valg for 1 år Erlend Furuseth 

Styremedlem 2 Ikke på valg Egil Guttormsen 

Styremedlem 1 På valg for 1 år Hans Christian Oppegård 

Varamedlem På valg for 1 år Helge Simonsen 

Valgkomité 

Komitemedlem 1 På valg for 1 år Audun Skaarer 

Komitemedlem 2 På valg for 1 år Lars Otto Bye 

Revisor 

 På valg for 1 år Helle Koppang 
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Vedtekter 
§ 1 Formål 

Ski MC klubb skal være et 
samlingspunkt for motorsykkelinteres-
serte i Ski med omegn. Ved å iverksette 
aktiviteter som angår motorsykler og 
motorsyklister skal vi styrke kunnskap 
og det kameratslige samværet blant 
medlemmene. Ski MC-Klubb tar sterk 
avstand fra de kriminelle én-prosent-
klubbene og nettverkene rundt disse 
klubbene. 

§ 2 Tilslutning 

Klubben skal være tilsluttet Norsk 
Motorsykkelunion ved at klubbens full-
verdige medlemmer innmeldes i 
NMCU. 

§ 3 Medlemmer 

a. Alle som innordner seg etter 
klubbens vedtekter kan bli tatt opp 
som medlem. Ved innmelding skal 
det oppgis navn, fødselsdato, 
adresse, telefon, e-post og type 
motorsykkel. 

b. Personer som ønsker medlemskap i 
Ski MC oppfordres til å møte opp på 
minst et klubbarrangement i tillegg 
til å søke medlemskap. Styret 
behandler så søknaden på bakgrunn 
av dette. 

c. Medlemmer deles opp i gruppene 
fullverdig medlem, støttemedlem og 
familiemedlem. 

Fullverdig	medlem	
Fullverdige medlemmer er med-
lemmer med førerkort klasse A og 
A2, har tilknytning til Ski med 
omegn og har betalt medlems-
kontingent. Også medlemmer med 
mellomklasse og kjører motorsykkel 
kan tas opp som fullverdig medlem. 

Støttemedlem	
Støttemedlemmer er medlemmer 
som ikke oppfyller § 3 b andre ledd. 

Medlemmer som har førerkortklasse 
A1 og som kjører lett MC (125 cc) 
og bor i Ski med omegn. 

Medlemmer som har barn under 16 
år kan melde disse inn i klubben som 
støttemedlemmer. Medlemskapet er 
gratis inntil fylte 16 år. 

 

Innmeldte bedrifter og organisa-
sjoner regnes hver som ett støtte-
medlemskap. 

Medlemmer som tilfredsstiller 
kravene til fullverdig medlem kan 
ikke stå som støttemedlem. I 
særtilfeller kan styret like vel godta 
at medlemmer som oppfyller 
kravene til fullverdig medlem, 
meldes inn som støttemedlem. 
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Familiemedlem	
Familiemedlemmer i samme hus-
stand er fullverdige medlemmer. 

d. Kun fullverdige medlemmer har 
stemmerett på årsmøtet. 

e. Et medlem kan fratas medlemskapet 
dersom det er flertall på medlems-
møte for dette. Et medlem vil uten 
videre bli fratatt medlemskapet 
dersom vedkommende kjører i 
ruspåvirket tilstand, kjører uten 
førerkort eller ved andre alvorlige 
tilfeller av uforsvarlig kjøring eller 
handlinger som setter klubben i et 
dårlig lys. 

f. Fullverdige medlemmer kan kjøpe 
og bære ryggmerke etter 1 års 
medlemskap. Ryggmerket er regnet 
som klubbens eiendom. Ved 
eventuelt opphør av medlemskapet 
beholder den utmeldte medlem 
ryggmerket, men styret kan, hvis det 
utmeldte medlem uttrykker en 
holdning eller oppførsel som er i 
konflikt med Ski MC-Klubb sine 
vedtekter og verdier, kreve rygg-
merket tilbakelevert mot 50% av 
kjøpspris. Støttemedlemmer kan 
ikke kjøpe ryggmerke, men kan 
kjøpe klær med klubblogo på. 

g. Etter forslag fra styre eller medlem i 
klubben kan årsmøtet utnevne 
æresmedlemmer. Æresmedlemskap 
er livsvarig. Æresmedlemmer har 
gratis medlemskap i klubben. Andel 
kontingent som går til NMCU-

medlemskap dekkes av medlemmet 
selv. Æresmedlemmer er også om-
fattet av § 3c. 

§ 4 Kontingent 

Betales forskuddsvis og skal fastsettes 
av årsmøtet. 

Kontingenten består av 2 deler: 
medlemskontingent til Ski MC-Klubb 
og medlemskontingent til NMCU. 

Ved innmeldelse etter 1. oktober betales 
medlemsavgiften for Ski MC Klubb og 
NMCU for kommende år, mens 
medlemskapet er gratis for resten av 
innmeldingsåret. Medlemmet meldes 
inn i NMCU fra 1 januar påfølgende år. 
Eventuell endring i kontingenten etter-
betales. 

For flere fullverdige medlemmer i 
samme husstand betaler første medlem 
full kontingent, øvrige fullverdige 
medlemmer betaler full kontingent 
minus NMCU-kontingenten. Sistnevnte 
vil da bli innmeldt som husstands-
medlemmer i NMCU. 

§ 5 Årsmøte 

Styret innkaller til årsmøte med minst 4 
ukers forvarsel. 

Årsmøtet er vedtaksdyktig med det 
antall som møter personlig eller med 
fullmakt. Vedtaket er gyldig med et 
flertall av de avgitte stemmer. 

Årsmøte kan bestemme at styret 
nedsetter eventuelle komiteer. Dette 
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gjelder ikke valgkomite. Denne skal 
velges av årsmøtet. 

Alle medlemmer har møte-, tale- og 
forslagsrett. Fullverdige medlemmer har 
i tillegg stemmerett. 

Forslag til årsmøtet må være innsendt til 
styret senest 2 uker før årsmøtet. 

Sakslisten	skal	inneholde:	
• Valg av ordstyrer, referent og 

personer til å underskrive protokoll 
• Godkjenning av innkalling 
• Godkjenning av fullmakter 
• Gjennomgang av årsberetning 
• Regnskap 
• Kontingent 
• Budsjett 
• Innkomne forslag 

Valg av styre, jfr. paragraf 7, valgkomite 
samt eventuelt andre komiteer. 

§ 6 Ekstraordinært årsmøte. 

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret 
finner det nødvendig eller minst 1/3 av 
klubbens medlemmer mener dette er 
nødvendig. 

§ 7 Styret 

Klubben ledes av et styre bestående av 
formann, nestformann, sekretær, 
kasserer, to styremedlemmer og ett vara-
medlem. Styre er beslutningsdyktig når 
minst tre av styret er tilstede. Ved 
stemmelikhet har formann dobbelt-
stemme. Kun fullverdige medlemmer 
kan velges inn i styret. 

Styret	velges	slik:	
Formann velges for to år. 
Nestformann velges for to år. 
Sekretær velges for to år. 
Kasserer velges for ett år. 
Styremedlem 1 velges for et år og 
styremedlem 2 velges for to år. 
Varamedlem velges for ett år. 

§ 8 Styrets arbeid 

Formannen har den daglige ledelsen av 
klubben. Han/hun leder styrets arbeid og 
klubbens møter hvis ikke annet er 
bestemt. 

Nestformann fungerer som formann 
under formannens fravær og overtar som 
formann dersom denne faller fra. 

Sekretæren skal føre referat fra alle 
styremøter og medlemsmøter. Han/hun 
skal i samråd med formannen føre 
klubbens korrespondanse og være 
klubbens arkivar. 

Kasserer fører klubbens regnskaper og 
medlemsregister. 

Styremedlemmer pålegges de oppgaver 
som styret bestemmer. 

Styret oppnevner etter behov nød-
vendige personer for spesialoppgaver. 

Styret innkaller varamedlem ved fravær 
i styret. Varamedlem har generelt møte-
rett men ikke møteplikt. 

Der årsmøtet har gitt styret fullmakt til å 
utnevne komiteer kan styret gi særskilte 
retningslinjer for komiteen. 
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Styret har ansvar for klubbens medlems-
register. 

§ 9 Økonomi 

Klubbens midler innsettes i bank eller 
postsparebank. Midlene skal disponeres 
av formann og kasserer. 

Styret bestemmer hvor stort beløp det til 
enhver tid kan være i kassen. 

§ 10 Vedtektsendringer 

Endringer i denne vedtekt kan bare 
foretas på ordinært eller ekstraordinært 
årsmøte etter å ha vært ført opp på 
sakslisten og krever 2/3 flertall blant de 
fremmøtte og fullmakter. 

§ 11 Oppløsning 

Oppløsning av klubben kan bare vedtas 
på ordinært årsmøte med 2/3 flertall 
etter at forslaget er ført opp på sakslista. 
Dersom oppløsningen blir vedtatt holdes 
ekstraordinært årsmøte 1 mnd. senere, 
og for at klubben skal kunne oppløses 
kreves også her 2/3 flertall. Sammen-
slutning med andre klubber anses som 
oppløsning og vedtas på samme møte. 
Ved vedtak om oppløsning tilfaller 
eventuelle midler Norsk Motorcykkel 
Union (NMCU). 
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Egne Notater 
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Ski MC-klubb 

 


