
 

 

REFERAT FRA:  STYREMØTE 3/18 I  

    NMF REGION ØST 

 

AVHOLDT:   TIRSDAG 10. APRIL 2018 PÅ 

    OSLOUNGDOMMENS MOTORSENTER 

 

Tilstede med stemmerett: Geir Øyen, Mary-Ann Westbye, Bente Sandem, Per Owe 

Andersen og Elin Vandevjen 

  

 

Forfall: Per Christian Skoglund, Hans Kristian Bernhus og Trygve 

Johnsrud 

 

Sak 17/18   Protokoll til godkjenning 

Styreprotokoll 2/18 godkjent og legges ut på regionens 

hjemmeside. 

 

Sak 18/18   Økonomi 

o Foreløpig regnskap pr 31.03.18 fremlagt og tatt til 

etterretning. 

o Prokura Geir Øyen og Trygve Johnsrud – videreføres til 

neste styremøte. 

 

Sak 19/18   Regionstinget 2018 

A En signatur mangler på regnskapet for 2017. Geir Øyen 

innhenter denne, og dokumentene er deretter klare til 

utsendelse. 

Geir Øyen registrer nytt styre i Brønnøysundregisteret. 

Mary-Ann F. Westbye tingprotokoll med underdokumenter 

til publisering på NMF’s nettsider samt publiserer på vår 

egen nettside. 

 

B Fordeling av oppgaver/ansvarsområder: 

 Geir Øyen MX 

 Bente Sandem RR 

 Mary-Ann Westbye Trial 

Per Owe Andersen Trial 

Hans Kristian Bernhus Enduro 

Per Christian Skoglund Båt 

Elin Vandevjen Trial 

 

Sak 20/18   Kretsting AIK/OIK/ØIK 

     

Påmeldingene til kretstingene AIK, OIK og ØIK er sendt. 

 

AIK Avholdes 26.04, Geir Øyen og Elin Vandevjen deltar. 

 

 



 

 OIK Avholdes 11.06. Bente Sandem deltar. 

  

ØIK Avholdes 17.04. Mary-Ann Westbye og Per-Owe 

Andersen deltar. 

 

Sak 21/18   MC-Touring Education 

    Dato for arrangementet er 2. og 3. juni, to separate kursdager. 

Opplegg og instruktører er klart, samt fasiliteter og 

øvingsområder. Invitasjoner er sendt ut, og arrangementet er 

publisert på nettsiden og Facebook siden vår.  

Oppmøte og overnatting blir på Radisson Blu Resort Trysil hvor 

det er stands med utstyr og mulighet for prøvekjøring av nye 

sykler, felles middag om kvelden oppmøtedagene. 

Medarrangører er MC-Huset Nydal AS og Cross Centeret 

Snellingen AS. 

T-skjorter trykkes til deltakerne med støtte fra medarrangørene. 

Asfaltdelen av kurset gjennomføres på gocartbanen til NMK 

Elverum på Starmoen som vi har fått låne. Grusdelen 

gjennomføres i Starmoen området. 

Pris Kr 1650,- pr person/dag og Kr 2.650,- for de som vil delta 

begge dager. Prisen inkluderer instruksjon lunsj/drikke, litt 

forfriskninger underveis, middag og overnatting med frokost. 

3 påmeldt så langt. 

 

Sak 22/18   Høringsutkast – Behovsplan for idrett og friluftsliv 2019-2028 

Vi registrerer at motorsport ikke er nevnt i det heletatt i 

høringsutkastet. Styret finner dette svært beklagelig da vi har 

flere klubber i Oslo og omegn som gjør en god jobb for å 

opprettholde et tilbud til barn og unge spesielt, men også for 

voksne. 

NMF Region Øst utarbeider et tilsvar innen høringsfristen 24.04. 

hvor vi uttrykker at det skuffende at motorsport ikke har blitt 

prioritert med tanke på at det utøves mye god barneidrett i 

motorsport i Oslo, samt at det er behov for anlegg eller 

videreutvikling av eksisterende anlegg. Elin Vandevjen utarbeider 

et utkast til tilsvar som sendes ut på epost for innspill før 

innsending. 

 

Sak 23/18   Oppfølgingssaker 

Opprettelse av egen bankkonto – videreføres. 

 

Sak 24/18   Informasjonsaker 

Tilsendt på epost til styret til orientering. 

 

Sak 25/18   Møteplan 

Styremøte 29.05. og 26.06. 

 

 

 



 

Sak 26/18   Eventuelt 

Valgkomiteen har kommet med forslag på ungdomsrepresentant 

til styret, Martin Kongsland Karlsen (OMS). Det ble ikke funnet 

kandidat til denne posten på regionstinget. 

Styret støtter innstillingen og Martin inviteres på neste styremøte, 

ansvarlig Geir Øyen.  

 

 

 

Referent Mary-Ann F. Westbye 

28.05.18 

 

 


