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Styret har hatt 12 styremøter i løpet av året. 

Revisor har vært Helle Koppang. Valgkomiteen har bestått av Audun Skårer og Lars
Otto Bye. 

ØKONOMI

Klubbens økonomi er stabil. Inntektene består hovedsakelig av medlemskontingent, 
egenandeler og tippemidler. Vi har i år hatt utgifter til klubbturer,  sosiale hendelser og 
brosjyremateriell. Kostnadene reflekterer aktivitetsnivået i klubben og vi har oppnådd 
målet med å sponse arrangementer der mange av klubbens medlemmer er deltakere.

Aktiviteter
Årsmøte 2019
Lørdag 12 januar 2019

Årsmøtet hadde mange saker som skulle drøftes:
● vedtektsendringer
● nytt styre og ny formann
● fastsettelse av kontingent

Frode hadde signalisert at han, som følge av jobbsituasjonen, ønsket å fratre som 
formann.  Dessuten hadde NMCU lagt om til at rekruttering og innbetaling av 
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kontingent ikke lengre skulle utføres av klubbene, 
men gjennom et nytt medlemsregister for 
personlige medlemmer. Selv om det var viktige 
saker og veivalg som skulle avgjøres var det 
relativt få medlemmer som møtte opp, til tross for 
iherdig purring fra HC sin side. Men dette la på 
ingen måte demper på verken innlegg eller 
replikker. De fleste saker gikk glatt igjennom, men 
fastsettingen av kontingent skapte mye diskusjon 
før forslaget om rabattering av NMCU-medlemmer
ble godkjent. Som følge av dette ble det en liten 
justering av styrets forslag til endring av vedtekter,
før valg av nytt styre samtidig som Frode ble 

takket av for sin innsats i foregående periode. 
Tilslutt var det rangering og premiering av medlemmer med høy deltakelse på klubbens
søndagsturer. Her gikk Solveig av med seieren og fikk dermed klubbens vandrepokal til
odel og eie etter å ha vunnet konkurransen for tredje år på rad. Vi gratulerer og bøyer 
oss i støvet. Vi avsluttet med medlemsmøte som foregikk i ordnede former med egne 
drikkevarer og mat fra Rock’n Roll Catering. 

Tirsdagskaffen

Tirsdagskaffen har fulgt tradisjonen med 
Bowlers i Ski som fast møtested og vært 
gjennomført første tirsdag i måneden i 
gjennom hele året. Oppmøtet har variert, 
med en fast kjerne og noen som stiller fra tid
til annen. Det har også fungert som et 
gjensidig ypperlig arrangement for 
rekruttering av nye medlemmer, både for de
som har ønsket å bli kjent med oss og 
dessuten for oss i klubben til å danne oss et 

inntrykk før vi har sagt ja til medlemskap. 
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Skøytefest Kullebunn, Kråkstad
Lørdag 16. februar 2019

Skøytefesten måtte først utsettes med en uke 
ettersom det var et ufyselig vær den helgen som 
opprinnelig var avsatt. Men i løpet av uken kom 
det snø med moderat kulde og helgen etterpå 
var det ypperlige forhold for både uteliv og 
bålbrenning. Som vanlig møtte mange deltakere 
opp hos Hans og Ann-Mari hvor det var enkel, 
utendørs bevertning med nedkjølt styrkedrikk 
fra fuglekassa, før de fremmøtte bega seg 
avgårde over jordene og inn i svarte skogen. Vel 
framme ved Kullebunn var det som vanlig 

rikelig med tørr ved og snart var det god varme på bålet. Pølser ble spiddet og fortært, 
medbrakt drikke ble konsumert og humøret var på topp hos samtlige gjester. Samtalen 
gikk og opptil flere viste stor oppfinnsomhet og dugelighet når det gjaldt å skryte på seg
bedrifter i løpet året som gikk. Etterhvert som mørket festet seg og bålet ble svekket var 
det tid for å begi seg på hjemveien. Alle kom seg trygt tilbake til sine hjem selv om 
retningssans og balanseevne for enkelte var noe redusert. Det antas at samtlige sov i 
sine egne senger den påfølgende natt.

Pizzakveld Don Pablos Ski
Fredag 30 mars 2019

Mat og drikke = godt oppmøte!
En trivelig kveld med sladder og deling av høye
forventninger om en ny fin MC sesong.
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Påsketur Engelsviken
Tirsdag 18 april 2019

Noen drar til fjells, noen til sjøs,
men tradisjonen tro drar vi til
kysten for fiskesuppe!

NMCU Oslo Akershus “Se Oss” aksjon
Lørdag 27  april 2019

Etter å ha surret “Se oss” 
flagg på en MC dro en liten 
flokk fra SMCK på en liten 
runde i Ski. Dro så videre til 
HS MC i Ås for litt kaffe & 
vaffel og besiktning av de 
nye Kawa modellene. 
Derfra videre inn til Oslo og 
NAF MC på Bryn for mere 
kaffe og pølser. Der var det 
rigget opp med pølser, kaffe 
og kaker og sitteplasser 
under gule paviljonger der 

man kunne nyte forfriskninger eller bare slå av en prat med deltakere fra andre MC-
klubber.

“Kråkeracet” i Moss
Onsdag 1 mai 2019

Tradisjonen tro så stiller alltid SMCK
til Moss MC Klubbs tradisjonsrike 
Kråkerace. 

Og som vanlig ble det servert mat, så
de fleste medlemmene tok ikke
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rebusløpet denne gangen heller. To medlemmer deltok, og dro fornøyde hjem med både
termokopp og mc-sjampo.

Søndagstur Fetsund lenser
Søndag 5 mai 2019

Et håndfull blide motorsyklister
kjørte til Fetsund Lenser, på
svingete småveier forbi Hemnes
og Momoen. Vel fremme nøt vi
kaféens utmerkede elg- og
gjeddeburger, med påfølgende
vaffel.

Søndagstur Smaalenensbanen

Tirsdag 19 mai 2019

Som et forsøk på å oppnå større oppslutning på 
våre søndagsturer ble det planlagt en tematur med 
fokus på Smaalensbanen. Kjell-Einar var turleder 
og tok oss først med til Ljan hvor vi forestilte oss 
Ljansviadukten som viste seg å være designet av 
Thors tippoldefar, Axel Jacob Petterson. Deretter 
gikk turen til Spydeberg stasjon hvor vi fikk vite at 
de gamle stasjonsbygninger er gule fordi de er 
malt! Vi kjørte videre til Solbergfoss og fikk 
konstatert at dit hadde det også gått jernbane fra 
Askim, som var neste stopp for å se dreieskiven 
som hadde snudd lokomotivene og togbussene på 

Solbergfossbanen. Det var nå tid for lunsj og vi kjørte til Askim Kro hvor vi svingte 
bestikket og inntok en god matbit. Selv om det gjensto en siste post på turen, valgte 
noen likevel å avslutte turen. Vi andre fortsatte til Hølen hvor vi kunne betrakte verdens
først pendelstagsbro, førøvrig også designet av Thors tippoldefar. Totalt ble det en 
relativt langvarig tur selv om kjørt distanse ikke var overveldende, men det var mange 
forhold og saker som skulle forklares og fortelles om underveis.
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Sommerølsmaking

Lørdag 1 juni 2019

Sommerølsmaking er en edel kunst,
og det var et kresent og kunnskapsrikt
dommerpanel som stilte opp hos Line
og Audun. Kvelden startet med
grilling, før vi smakte oss gjennom 10
sommerlige øl. I år var det Hansa
Sommerøl SOLEN og Frydenlund
Session IPA som gikk av med seieren,
på en delt førsteplass. Stor takk til
Line og Audun! 

Spise is på ISI-bar i Høysand 

Søndag 23. juni 2019

Selv om dette ikke var en offisiell søndagstur var
det likevel 7 mc’er og 8 deltakere med på turen 
som gikk til den velkjente is-baren i Høysand. 
Som de fleste vet er Høysand et sentralt 
knutepunkt i Østfold, litt sør for Sarpsborg. Etter
at vi hadde proppet oss med is og hamburgere i 
vilkårlig rekkefølge var det oppbrudd og felles 
avgang til Svinesund ettersom vi hadde med oss 
en snusmumrik i følget, som på død og liv måtte
innom et shoppingsenter for å handle billig 
svenskesnus. Derfra gikk turen mot Halden og 
videre oppover langs morsomme og svingete 
veier i indre Østfold før vi endte opp i 
Rakkestad og kjørte Vammaveien til en kjent 

kraftstasjon. Her foretok vi en nøye inspeksjon og sa oss tilslutt fornøyd med dagens 
kraftproduksjon. Deretter havnet vi ut på E18 med kurs mot heimen og skilte lag som 
fortsatt gode venner. Dette må vi gjøre flere ganger,  var det noen som sa. ISI-bar er et 
flott sted.
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Helgetur / pinsetur til Värmland-Kvarntorps Herrgård
Lørdag 8 juni 2019

I utgangspunktet hadde en av våre tidligere formenn kunngjort at han var på vei med 
idéen om lede an på en tur til en øy på nordvestlandet. Ettersom tiden gikk ble det mer 

og mer åpenbart at dette var å betrakte som en 
innbilt graviditet og det hjalp verken med 
svangerskapsdiagnostikk eller livreddende 
inngrep. Svangerskapet stod ikke til å reddes 
og idéen var dermed dødfødt. Dette var for 
noen en vanskelig erkjennelse, men av hensyn 
til forventningsfulle gjester som hadde sett 
fram til nedkomsten ble det viktig å få til en 
hurtig adopsjon. Valget falt derfor på 
Kvarntorp Herrgård i Forshaga og en av 
klubbens diplomatiske representanter dro 
allerede på fredag og forberedte vertskapet på 
den horde av utemmede motorsyklister som 

lørdag ettermiddag ville innta stedet.  Dette viste seg som et betydningsfullt tiltak 
ettersom det bidro til å dempe den høyst forståelige frykt som var rammet området og 
vi fikk stilt til disposisjon en egnet bygning med langbord og persiske tepper på gulvet  
der vi kunne innta både innkjøpte og medbrakte varer. Innrykket av hovedtroppen på 
lørdag ettermiddag foregikk i ordnede former der hver og en parkerte sine motorsykler 

på anviste plasser. Et iøynefallende trekk ved ekvipasjens førere 
var den vannmengde man hadde klart å oppta i kjøredressene i 
løpet av en relativt kort kjøretur. Til alt hell var vertskapet 
velvillige og åpnet vognskjulet slik at våtdraktene kunne henges til
avrenning. 

Straks hver og en hadde inntatt sine respektive brakker var vi klar 
for avgang, om enn noe forsinket,
til Ristorante Luna Lucet hvor det
ventet oss oppdekket bord med
tilgang til ulike retter som kunne
nytes både med øl og vin.

Servitøsen påsto hardnakket at vi neppe hadde like
mange og like store mygg i Norge som de hadde i
Forshaga. Men hun hadde aldri vært i Norge, stakkars.
Resten av kvelden ble tilbrakt i Galleriet på
Herrgården hvor det blant annet ble holdt fullstendig
bortkastede foredrag om hvordan man kunne få liv i
gamle Nokia-mobiler.  
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Neste dag var det fritt fram for ulike aktiviteter. Noen dro i følge
på motorsykler og en Porsche langs veiene til utkikkstårnet ved 
Tosseberg. Underveis var det  forfriskninger med både fast føde,
drikke og kaker. Noen falt fra og dro tilbake for å sove sin faste 
middagshvile, men vi var ved slutten fortsatt tre motorsyklister 
som fullførte programmet.  En annen av deltakerne valgte 
ensomheten i de svenske skoger og håpet at knastedekk og 
motordur kunne skremme opp noen feminine trollvätter langs 
veien. Ytterligere detaljer om dette foretak er ukjent. 

Den resterende besetning valgte manuell fottur inn til Forshaga hvor de kunne drømme 
seg bort i diverse 
vindusutstillinger og store 
naturopplevelser i møtet med 
eksotiske dyr. Ved 
tilbakekomsten var opptil flere 
av damene over seg av sylfidisk 
begeistring og var ikke fremmed 
for tanken om å flytte til Sverige 
etter at de hadde fått en gratis 
terapitime med slankespeil. De 
respektive, mannlige partnere og 
ledsagere forholdt seg tause, men
utvekslet megetsigende og 
himmelfalne blikk. 

Grytidlig søndag morgen kl. 11 var alle klare til frokost i hovedbyggets matsal. Det 
skapte en viss ståhei da man oppdaget at en lys levende og stivpyntet knoppsvane, som 
noen feilaktig trodde var en taffeland, hadde funnet det for godt å lage reirplass midt på
spisebordet. Heldigvis lot den seg ikke forstyrre, men beholdt sin aristokratiske ro 
under hele vår tilstedeværelse,  til tross for overivrige paparazzier som ikke skydde 
noen midler for å få intime nærbilder.  

Tilslutt var det avreise og alle dro i samlet flokk, fordelt
på flere puljer med ulike avgangstider. En av deltakerne
nektet å bli med oss andre før han hadde fått anskaffet og
satt på et nytt bakdekk som var i stand til å opprettholde
det nødvendige lufttrykk som tilfredsstilte kravene til
heftige akselerasjoner og dumdristige nedlegg i svingene.
Heldigvis for vedkommende var det et kvinnelig medlem
av klubben som frivillig meldte seg til omsorgstjeneste og
valgte å bli igjen sammen med den uheldige mc-fører
inntil kjøretøyet igjen var skikket til sitt formål. 
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I ettertid synes det som om alle etterhvert kom seg velberget hjem. Alle var enige om at 
dette hadde vært en fin tur.

Søndagstur Fetsund lenser
Søndag 25 august 2019

Flott vær på fine indre Østfoldsveier til
Fetsund lenser. 

På den obligatoriske stoppen på Solbergfoss
kom også Askim Amcar klubb og viste frem
50-60 biler som opplagt hadde gjennomgått
obligatorisk Autosol behandling i forkant.

Søndagstur
Søndag 8. september 2019

Dette ble en spontan tematur om 
Norges forsvarsevne, ledet av Kjell-
Einar. Turen gikk til ulike forsvarsverk
i Østfold som Langnes Fort og 
Høytorp i Mysen. Her kunne vi med 
selvsyn konstatere at tanken bak disse 
anlegg var av ypperste kvalitet: man 
skulle forsvare seg mot angrep fra 
Sverige, østfra. Men stikk i strid med 
forventningen kom det ikke til kamper
mot svenskene, men derimot mot 
tyskere som kom fra vest. Uansett var 
det dramatiske timer i april 1940 på 
Langnes hvor mange, både nordmenn 
og tyskere mistet livet. Et element i 
dette var da sjefen på Solbergfoss 
kraftstasjon ble bedt om å åpne 

slusene og dermed bidro til å skylle vekk tyske soldater som tenkte de kunne krysse 
Glomma ved å gå over på isen. Det var ikke så lurt… Turen ble avsluttet med et besøk 
på Askim Kro hvor det ble framvist gode ferdigheter med kniv og gaffel samt 
kaffedrikking uten å sjenere øvrige gjester med utidig slurping.     

Ski MC-Klubb Årsberetning 2019, Side 10



Høsttur til Beitostølen
Fredag 13. til søndag 15. september 2019

I år valgte vi et nytt sted, Ole Einar Bjørndalens palass på 
Beitostølen. Vi var 16 fjellhungrige sjeler som losjerte oss 
inn i flotte rom og senger og Storstua var virkelig STOR. 
Audun, Stefan, Arne og Frode dro på Lørdagsgrustur til 
Blåhø og snuste på kong Vinter. De 4 var enige om at det 
var en framifrå tur, mens vi andre stuegriser frøs bare ved 
å se filmen som gutta hadde tatt oppe i høyden.Dette var 
også første turen til Solveigs nye vidunderlige MV 
Augustus. Makalaus køyregreie...

Blåtur til Koboltgruvene
Søndag 22. september 2019

Ovenfor Blåfarveverket i Modum har koboltgruvene som er 
kilden til Blåfargen blitt laget til et flott publikumsvennlig senter. 
Vi var litt trege oppover så kun
barnetur-omvisningen var mulig.
Det passet nok de fleste av oss bra.
Det var storslåtte dimensjoner
med tanke på at fjellet ble drevet
ut for håndmakt i de riktig gamle
dager. På midten av 1800-tallet var
gruvene Norges største

arbeidsplass og de var største leverandør av Kobolt i
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verden. Vi kommer gjerne tilbake for å ta voksenturen inn i de dypere gangene inn i 
dette deilige mørke fjellet.

Grøttur til Skansehytta
Søndag 6. oktober 2019

Denne søndagen var det et 
opplegg litt utover det vanlige. 
Michael hos HS MC hadde 
skaffet alt som fantes av 
Kawasaki demosykler, så alle 
som ønsket kunne kjøre grønn 
sykkel på tur.
 Vi hadde dermed oppmøte i 
HS sine lokaler, og etter en 

sikkerhetsbrief og fordeling av sykler bar det av gårde over Kroer-skogen med Hans 
Christian i tet. For anledningen på en ZX6R.

Det var rekordstort oppmøte, med 27 
motorsykler pluss én Porsche og totalt 30 
personer på tur. For å holde troppene 
samlet, gikk det derfor ganske rolig på de
svingete veiene. På radioen samme 
morgen hadde vi hørt om frost i 
skyggelagte partier, også en god grunn til
å kjøre pent.
Etter en kort motorveistrekke fra Skotbu 
til Knapstad omtrent, kjørte vi til Tomter, 

Enebakk og Dalefjerdingen før vi som vanlig stoppet på Solbergfoss for å 
avfotograferes. Rett etter Solbergfoss stoppet
vi igjen, denne gangen for å hilse på dyrene
fra Afrika. 

Endelig kom Africa Twin til sin rett, der den
(og Hans) ble avfotografert sammen med
kamelene på Solbergfoss Naturgård.
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Vel framme på Skansehytta ventet vertskapet oss med rømmegrøt, risgrøt og saft så 
mye vi orket. Da alle var mette, koste vi oss med kaffe ute på trammen før motorsyklene
igjen ble startet opp. Hjemturen var som vanlig basert på prinsippet «gjør som du vil», 
og det ble kjørt mange forskjellige ruter, men alle kom trygt hjem.

Pizzakveld
Fredag 1. november 2019

Det foreligger desverre ingen øyevitneskildringer fra dette evenement, men det ryktes at
det var god stemning og at deltakerne da de forlot åstedet var både mette og utørste. 
Tradisjonen tro måtte siste mann i betalingskøen dekke opp manglende oppgjør for de 
som allerede hadde kommet seg ut av lokalet.

Juleølsmaking
Lørdag 7. desember 2019

I desember var det igjen tid for den
tradisjonsrike juleølsmakingen - den 20.
ølsmakingen i klubbens historie, kunne
kunnskapsrike medlemmer fortelle. Helle og
Lars-Otto sto som vanlig for husrom og
håndrullet spekemat. 7 sorter øl skulle smakes og
vurderes etter kriteriene lukt, farge, pakkbarhet
(i sidevesker) og evne til høyt inntak. Det startet
med 4 butikkøl, der Hansa Julebrygg kom best ut
med en respektabel tredjeplass sammenlagt. Så
var det tid for sterkere saker - 3 mørke og
kraftige julebokker på 9%, i en episk tevling
mellom østlandet og nord-norge. Ikke
overraskende er nordlendingene best når det blir
skikkelig mørkt - Mack Tradisjonell Julebokk slo
både publikumsfavoritten fra Ringnes og
fjorårets vinner Aas Vellagret. Alt i alt en fin kveld. Stor takk til Helle og Lars-Otto! 
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Medlemmer i 2019

Ved årets utgang har klubben 47 medlemmer. Styret har forsøkt å verve nye 
medlemmer i gjennom året, både ved at vi har vært relativt liberale med å akseptere 
interesserte på vår Facebook medlemsside samt benyttet anledningen til å reklamere for 
klubben f.eks på Tyrigrava. I tillegg har vi utarbeidet en folder med informasjon om 
klubben som vi i første omgang har satt ut på disken hos HS MC-senter. Desverre har vi
mistet totalt 9 medlemmer dette året, derav 4 ordinære medlemmer. Men det er positivt 
at vi også har fått tilskudd av 5 nye og vi ønsker velkommen til:

● Thuỳ Vân  (Støttemedlem)
● Roar Sundsten
● Geir Strand
● Kai Heiås
● Magne Selvig

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, overnatting 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.
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Vandrepokal
Klubbens  vandrepokal  for  2018 ble  delt  ut  på
årsmøtet  i  januar  2019.  Solveig  Haugland  vant
pokalen  for  tredje  gang,  og fikk den dermed til
odel og eie. Gratulerer så mye til Solveig!

Facebook/Web
At Facebook er vårt viktigste fora fremgår av den hyppige og mangfoldige aktiviteten
på Ski MCs Facebook-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
Facebook. Men det skal sies vedlikeholdet av nettsidene har ikke vært prioritert i året
som har gått.

Stefan og Kjell-Einar har ansvar for hhv. Facebook og nettsidene våre,  og holder de
oppdatert med aktiviteter og nyttig informasjon.

Kubikk/Kultur
Vi er glade for å ha kommet i gang med trykking av Kubikk og Kultur, med vovede  og
burleske  forsider  og  unevnelig  innhold.  Bladet  har  blitt  distribuert  til  registrert
postadresser fra per 1993. Hvis noen mot formodning har mottatt tidsskriftet så er vi i
styret takknemlige for å få beskjed.

Ski MC-Klubb Årsberetning 2019, Side 15



Medlemsfordeler
• Tilhørighet i et erfarent og seriøst motorsykkelmiljø.
• Grunnlag for læring, mestring, 

trafikal- og kjøreteknisk 
kompetanse. 

• Søndagsturer, helgeturer og sosiale
arrangementer.

• Klubben har egen MC-henger som 
kan disponeres gratis ved behov.

• 10% på HS MC senter.  

NMCU (Norsk Motorsykkel Union)
Ski MC-klubb har en lang tradisjon med å støtte det arbeide som NMCU utfører og har 
gjennom flere perioder hatt representanter med i NMCU sitt styre og komiteer. 
Tidligere var samtlige medlemmer i Ski MC-klubb automatisk innmeldt i NMCU ved at 
klubben administrerte innmelding og innbetaling av kontingent. Men i 2019 etablerte 
NMCU et nytt medlemsregister og ønsket ikke lenger at klubbene skulle administrere 
medlemmer, men at medlemskap skulle være personlig og administrert av den enkelte. 
Ski MC-klubb mener at det er både riktig og viktig å støtte NMCU sitt arbeide for å 
fremme motorsyklistenes interesser overfor nasjonale og lokale trafikkmyndigheter, 
samt deltakelse internasjonalt gjennom FEMA, som er den europeiske 
motorsykkelorganisasjonen. Vi krever derfor at samtlige av styrets medlemmer er 
innmeldt i NMCU. Dette tilfredstiller kravet til en NMCU-klubb om minimum 5 
innmeldte medlemmer. Dessuten oppfordrer vi alle våre medlemmer til å støtte NMCU 
enten ved å melde seg inn i organisasjonen eller opprettholde sitt medlemskap og 
oppgir Ski MC-klubb som sin klubb. Ski MC-klubb mottar et lite honorar (kr. 50) for 
hvert registrert medlem.

For inneværende periode er Hans Vestre og Jan-Fredrik Møller medlemmer av 
Trafikksikkerhetskomiteen i NMCU.
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Sluttord
Ski MC-klubb har bidratt positivt til statistikken over MC-ulykker ettersom ingen av 
våre medlemmer har vært utsatt for trafikkale hendelser med helsemessige 
konsekvenser.  Det er vårt håp at vi også neste sesong bidrar på samme positive måte i 
trafikken. 

Antall deltakere på turene har variert. I år forsøkte vi å variere både hvilke kjøremål og 
dessuten har vi hatt noen turer med kulturelt og historisk fokus i håp om å skape større 
interesse og engasjement. Dette ønsker vi å fortsette med og håper på tilbakemeldinger 
fra medlemmene både om turmål og eventuelle tema som kan være av interesse. 

Til slutt vil vi takke de av våre medlemmer som har bidratt med arrangementer og 
tilstelninger:

• Helle og Lars Otto som åpner huset for juleølsmaking og står på med 
forberedelser og innkjøp.

• Lise og Per Anders som arrangerer Solsnu og bidrar med stemningsfull 
bespisning av pinnekjøtt uten hensyn til vær og temperatur

• Jørn og Tove som tradisjonen tro koker og serverer varm suppe på dagen før 
dagen.

• Line og Audun som gjør innkjøp og tilbringer endeløse dager ved kjøkkenbenken
for at sommerølsmakingen skal bli vellykket.

Dessuten er det utallige bidrag med godt humør og godt vennskap fra alle de som ikke 
er navngitt.  Vi håper på et godt nytt år for Ski MC-klubb og ser fram til både sosialt 
samvær og fine turer.

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

Til Årsmøtet i Ski MC klubb

Ski 9. januar 2020.

Revisors beretning for regnskapsåret 2019

Undertegnede har revidert regnskapet til Ski MC klubb (heretter kalt” klubben”) for 
regnskapsåret 2019. Regnskapet er avlagt etter ”god regnskapskikk” og dertil sunn fornuft. 
Klubbens regnskap er ført etter kontantprinsippet, dvs. alle inntekter og kostnader blir 
inntektsført og kostnadsført i den perioden de blir betalt. Unntaket er forskuddsbetalte 
medlemskontingenter. Klubben kostnadsfører alle innkjøp og har derved ingen balanseførte 
verdier utenom kasse og bank, og eventuelt kortsiktig gjeld/fordring. Kassabeholdningen er kr. 0
pr. 31/12- 2019 som følge av overgang til VIPPS og andre elektroniske betalingsformer som gjør 
at kasserer ikke lenger trenger å håndtere kontanter.
Klubbens revisor har i året tatt hånd om innkjøpte varer som ennå ikke er solgt (f.eks. 
klubbeffekter o.l.). 
Pr 1/1-2019 hadde klubben kr. 53 611,08 i netto eiendeler som i sin helhet var plassert i bank.  
Årets resultat for 2019 ble et overskudd på kr. 8 280,63. 
Klubbens økonomi anses for å være god. 

Som følge av årets overskudd er netto eiendeler pr. 31/12-2019 økt til kr. 61 891,71. Hvor i sin 
helhet kr. 61 891,71 er bankinnskudd.

Ved inngangen til 2020 ser man at oljeprisene stiger som følge av USAs aksjon i Iran og landets 
hevnangrep tilbake. Til tross for usikre tider og økte bensinpriser anser revisor grunnlaget for 
videre drift av klubben å være tilstede.

Revisor anbefaler Årsmøtet å godkjenne regnskapet for 2019.

Revisor for Ski MC klubb

Helle Koppang
Sign
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Kontingent

Styret foreslår følgende kontingentsatser for 2020:

● Fullverdig medlem kr. 400

● Støttemedlem kr. 250

● Æresmedlem gratis

Kontingentsatsen ble på årsmøtet 2019 satt til 775 kroner, men medlemmer av NMCU 
skulle innvilges rabatt slik at medlemsavgiften til Ski MC-klubb i praksis ble 375 kroner.

Det har i ettertid vist seg at det er manglende samsvar mellom registrert medlemskap i 
NMCU og tilståelse av rabatt til klubbens medlemmer. Klubbens styre og kasserer har 
ikke kapasitet og mulighet for oppfølging av dette. Vi ønsker derfor ikke å videreføre 
prinsippet om rabatt til NMCU-medlemmer, men ønsker lik sats for alle medlemmer.
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Budsjett
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Forslag til a/ rsmøtet
Forslag 1 fra Styret - endring av §2b
§2b
Nåværende: Klubben skal aktivt oppfordre sine fullverdige medlemmer til enten å melde seg inn
i NMCU eller fortsette som NMCU-medlemmer.
Forslag:  Klubben skal oppfordre sine medlemmer om å etablere og opprettholde 
medlemsskap i NMCU samt oppgi Ski MC-klubb som sin klubb. 

Forslag 2 fra Styret - endring av §3f
§3 - punkt f
Nåværende: Fullverdige medlemmer kan kjøpe og bære ryggmerke etter ett års medlemskap. 
Ryggmerket er å regne som klubbens eiendom. Ved eventuelt opphør av medlemsskapet beholder 
det utmeldte medlemmet ryggmerket, men styret kan, hvis det utmeldte medlem uttrykker en 
holdning eller oppførsel som er i strid med Ski MC-klubb sine vedtekter og verdier, kreve 
ryggmerket tilbakelevert mot 50% av kjøpspris. Støttemedlemmer kan ikke kjøpe ryggmerke, men
kan kjøpe klær med klubblogo på.
Forslag: Fullverdige medlemmer kan etter ett års medlemskap tildeles og bære klubbens
ryggmerke. Medlemmet må dekke kostnaden for produksjon av ryggmerket. 
Ryggmerket har klubbens logo, som er registrert varemerke for Ski MC-klubb. Det er å 
betrakte som klubbens eiendom og kan kreves tilbakelevert ved opphør av medlemskap
i Ski MC-klubb. Ved tilbakelevering refunderes halve beløpet som medlemmet har 
betalt. Krav om tilbakelevering avgjøres av klubbens styre og kan komme til anvendelse
hvis medlemmet uttrykker holdninger eller opptrer i strid med klubbens vedtekter eller 
verdier. 

Forslag 3 fra Styret - endring av §6
§6
Nåværende: Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller minst ⅓ av 
klubbens medlemmer mener dette er nødvendig.
Forslag: Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller når minst 
en tredjedel av klubbens fullverdige medlemmer krever det.

Forslag 4 fra Styret - nytt tidspunkt for a/ rsmøtet
Avholde årsmøtet første lørdag i februar. Hvis 1.februar faller på en lørdag avholdes 
årsmøtet etterfølgende lørdag, dvs. 8.februar.
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Begrunnelse: Med dagens regime hvor årsmøtet er i midten av januar blir det 
tidsmessig vanskelig å produsere et revidert årsregnskap og samtidig få dette inkludert 
i årsberetningen som skal trykkes og være klar til årsmøtet. 

Forslag 5 fra Hans R. Vestre - Vedtekt ang. Facebook

Forslag til vedtekt:

Hvem kan være medlem?

● Medlemmer, familie til medlemmer, personer som har nær tilknytning til 
klubben og personer som har vist reell interesse for å bli medlem i klubben og 
som oppfyller krav for innmelding i klubben, kan meldes inn.

Hvem kan melde inn?

● Bare administratorer av siden kan invitere og melde inn nye personer til siden. 
Når nye personer meldes inn skal administrator skrive en enkel presentasjon 
av personen på siden, slik at alle vet hvem som meldes inn på siden. 
 

● Når personer inviteres til siden med tanke på verving skal de få informasjon om 
hvordan siden brukes og at det slettes fra siden etter tre måneder dersom de 
ikke melder seg inn i Ski MC-Klubb.

Når skal folk fjernes fra siden?

● Folk som blir ekskludert fra klubben skal fjernes fra siden. Folk som er lagt inn i 
verveøyemed fjernes fra siden etter tre måneder dersom de ikke har meldt seg 
inn i klubben. Styret skal foreta en «vasking» av siden hvert år. Det er årsmøtet 
eller styret som avgjør om folk skal slettes fra siden.   

Begrunnelse: Formålet med å opprette egen Facebookside for klubben var å ha en kanal
for kommunikasjon mellom medlemmene og mellom styre og medlemmer. Tanken var 
også at personer som ønsket å bli medlem i klubben kunne inviteres til siden for å bli litt
bedre kjent med oss. Det var også viktig at gruppen skulle være «lukket». Poenget med 
en lukket gruppe var viktig for å gjøre det lettere for flere å delta i diskusjoner, dele 
bilder, dele historier osv.

Vi har opplevd at tidvis slippes folk inn som ikke har tilknytning til klubben, som ingen 
kjenner eller som ikke har forutsetninger til å bli medlem i klubben. For å unngå 
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tilfeldig administrasjon av siden legges det fram for årsmøtet forslag om å vedta 
vedtekter for administrasjon av siden.

På årets årsmøte bes styret om å informere om hvem de nye på siden er, hvilke 
tilknytning til klubben de har og om de har meldt seg inn i klubben. Dette for at vi skal 
bli litt kjent med hvem som er med på siden.

Valg av styre
Valgkomiteens forslag til styre for Ski MC-klubb 2020:

Rolle Pa/  valg Forslag for 2019

Styret

Formann Ikke på valg Stefan A. Engelien

Nestformann På valg for 2 år Kjell-Einar Ofstad

Sekretær Ikke på valg Thor Smitt-Amundsen

Kasserer Gjenvelges for 1 år Erlend Furuseth

Styremedlem 1 På valg for 1 år Egil Guttormsen

Styremedlem 2 På valg for 2 år Hans Christian Oppegård

Varamedlem Gjenvelges for 1 år Helge Simonsen

Valgkomité

Komitemedlem 1 På valg for 1 år Lars Otto Bye

Komitemedlem 2 På valg for 1 år Hans Rikard Vestre

Revisor

På valg for 1 år Helle Koppang

Kommentar:  Hans Christian Oppegård har i 2019 vært Styremedlem 1, mens Egil Guttormsen har vært 
Styremedlem 2. For 2020 bytter de roller.
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Vedtekter - godkjent A9 rsmøte 2019

§ 1 Formål: 
Ski MC klubb skal være et samlingspunkt for motorsykkelinteresserte 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-prosentklubbene og nettverkene 
rundt disse klubbene. 

§ 2 Tilslutning: 
Klubben skal ha status som NMCU-klubb ved at medlemmene i klubbens styre er 
innmeldt i NMCU (Norsk Motorcykkel Union).  
    a) Samtlige medlemmer av klubbens styre skal være personlige medlemmer i 
NMCU og er selv ansvarlige for sitt personlige medlemskap.
    b) Klubben skal aktivt oppfordre sine fullverdige medlemmer til enten å melde 
seg inn i NMCU eller fortsette som NMCU-medlemmer.

§ 3 Medlemmer
    a) Enhver som innordner seg etter klubbens vedtekter kan bli tatt opp som 

medlem. Ved innmelding skal det oppgis navn, fødselsedato, adresse og 
annen relevant kontaktinformasjon, medlemsnummer i NMCU og eventuelt
type motorsykkel.

    b) Enhver som ønsker medlemsskap i Ski MC-klubb bør møte opp på minst ett 
klubbarrangement før vedkommende søker medlemsskap. Styret behandler
deretter søknaden på bakgrunn av oppmøte eller evt. anbefaling fra annet/
andre medlemmer. Et firma eller en organisasjon kan også opptas som 
medlem. Medlemskap gjelder fra innmeldingsdato. 

    c) Et medlem er enten et fullverdig medlem eller et støttemedlem.
  i. Fullverdig medlem er person med førerkort klasse A eller A2 og som 

har tilknytning til Ski med omegn. 
ii. Støttemedlem er person, bedrift eller organisasjon som betaler 

medlemskontingent, men som ikke oppfyller kravet som fullverdig 
medlem.

iii. For alle medlemmer gjelder at medlemskontingent skal være betalt.
    d) Kun fullverdige medlemmer har stemmerett på årsmøtet.
    e) Et medlem kan fratas medlemskapet dersom det er flertall på 

medlemsmøte for dette. Et medlem vil uten videre bli fratatt medlemskapet
dersom vedkommende kjører i ruspåvirket tilstand, kjører uten førerkort 
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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 ett års 
medlemskap. Ryggmerket er å regne som klubbens eiendom. Ved eventuelt
opphør av medlemsskapet beholder det utmeldte medlemmet ryggmerket, 
men styret kan, hvis det utmeldte medlem uttrykker en holdning eller 
oppførsel som er i strid med Ski MC-klubb sine vedtekter og verdier, kreve 
ryggmerket 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. Æresmedlemmer innrømmes gratis medlemskap i 
klubben uten tidsbegrensning eller så lenge medlemmet selv ønsker. 
Forøvrig er æresmedlemmer også omfattet av bestemmelsene i pkt. a-f.

§ 4 Kontingent
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og gjelder pr. kalenderår. Betaling 
skjer iht. faktura fra klubben. Nye medlemmer betaler full medlemskontingent 
ved innmelding. Medlemmer som meldes inn etter 1.oktober fritas for betaling av 
kontingent for resterende periode av inneværende kalenderår.   

§ 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 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.
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§ 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 varamedlem. Styre er beslutningsdyktig når 
minst tre av styret er tilstede. Ved stemmelikhet har formann dobbeltstemme. 
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 nødvendige personer for spesialoppgaver.
Styret innkaller varamedlem ved fravær i styret. Varamedlem har generelt 
møterett men ikke møteplikt.

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

§ 9 Økonomi
Klubbens midler innsettes i bank eller postsparebank. Midlene skal disponeres av 
formann og kasserer.
Styret bestemmer hvor stort beløp det til en hver tid kan være i kassen.
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§ 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. Sammenslutning 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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