Styrearbeide pr 25-05-2020
Corana-viruset har satt hele samfunnet på vent så langt i år, og dette har medført at all
klubbaktivitet er avlyst.
Myndighetene har lettet noe på restriksjonene, men enn så lenge ,er det sterke begrensninger.
Dette har medført at alle medlemsmøter, vårmønstring og nå Trøndermarkedet som skulle
vært søndag 14. juni, er avlyst.
Vi har så smått begynt med søndagsturer igjen, der man holder anbefalt avstand.
Det er viktig at vi som klubb overholder alle pålegg/anbefalinger som kommer fra de
offentlige helsemyndigheter.
I denne perioden har likevel styret fungert veldig bra. Møtene er gjennomført delvis via Skype
og telefon. Totalt er tre møter avholdt og vi har landet flere viktige saker.
Norgesløpet 2022.
Det har vært diskutert om vi skulle søke om Norgesløpet i 2022 og i den forbindelse har vi
hatt en god dialog med Grenland Veteranvognklubb som hadde arrangementet i 2018. Vi fikk
oversendt en oppstilling over arbeidsmengde og økonomi. Med det som utgangspunkt, har vi
satt opp en konsekvensanalyse.
Opplysning fra Grenland:
Hovedkomite på 4 personer satt ned i 2016 for å forberede søknad til LMK.
Nedsatt 12 underkomiteer med ansvar for hvert sitt felt.
Tot var ca 90 personer involvert med ca 20 timer hver. Tot ca 1800 timer.
Altså i overkant av hva vi hadde stipulert med på ca 1300 – 1500 timer.
Arrangementet gikk med et overskudd på kr 105 000. da var det medregnet
sponsorinntekter på kr 150 000 og momsrefusjon på kr 50 000.
Det var sponsorinntektene og momsrefusjonen som ga overskuddet.
Kristiske spørsmål vi må ha oversikt over:
Har vi nødvendig kapasitet i klubben til å gjennomføre dette?
Er det økonomisk fornuftig ?
Er det tilstrekkelig interesse blandt medlemmene ?
Er det mulig å skaffe sponsorinntekter i denne størrelsesorden?
Hva med bidrag fra LMK?
Styrets vurderinger::
Det er ikke økonomisk forsvarlig å ta på et så omfattende arrangement.
Det er tvil om vi rår over de nødvendige menneskelig resursene som trengs
i form av antall dugnadstimer.
50-årsjubileet kan markederes med et lokalt arrangement der vi har bedre kontroll.
Bidraget fra LMK er inndekning av et underskudd inntil kr 50 000. Det er max-beløp

Konklusjon:
Styrets enstemmige konklusjon er at det er en for stor økonomisk risiko å ta på et så
stort arrangement
Det blir ikke sendt søknad denne gangen.
Andre saker:
Styrearbeide:
Det er utarbeidet en komplett styreinnstruks for alle styremedlemmer samt
for komitelederne.
Medlemsavgift.
Det forrigie styret satte i gang en opprydding i ubetalt medlemsavgift.
Dette er nå fullført og alle som ikke har betalt er avklart etter samtaler.
Noen betalte og de øvrige blir kreditert og slettet fra medlemsregisteret.
Ingen ny medlemsfaktura for 2021 blir sendt før ubetalt avgift for 2020 er avklart.
Kjøretøyregister:
Styret vedtok å utarbeide er eget kjøretøyregister for klubben. Det er ikke et offisielt
register, men som eget internt dokument for styret. Dette legges ut på websiden der
hver enkelt kan gå inn å registrere sine kjøretøy selv. Det understrekes at dette er en
frivillig ordning, der hver enkelt på fritt grunnlag bestemmer om de vil eller ikke.
Vi håper de aller fleste kan se nytteverdien av et slikt uoffisielt register. Styret mener
det er viktig for klubben å ha en oversikt over bilparken.
Veteranbilkortesje 17. mai.
Vi fikk en direkte henvendelse fra 17. maikomiteen i Trondheim Kommune om vi
kunne organisere en veteranbilkortesje på nasjonaldagen.
Det svarte vi selvfølgelig ja på og inviterte ACCT til å delta. Dette ble en suksess med
65 kjøretøy. Komiteen satte et tak på 60 biler. Etter oppslaget i Adresssa, har vi fått
5 nye medlemmer.
Innvitere til felles møte.
For at vi skal få en størres felles forståelse av hobbyen vår, ble tanken om et felles
møte med flere klubber luftet. Dette for å få en større oppmerksomhet
av den kulturaktiviteten vi står for. Det ble enighet om å rette en forespørsel til
klubbene for å høre deres mening om saken.
Dette er noen av de sakene som styret har behandlet pr i dag.
Ellers så ser vi veldig fram til normale tilstander igjen, selv om det sikkert tar noe tid enda. Vi
må selvfølgelig følge de anbefalinger/retningslinjer som kommer fra helsemyndighetene, men
håper vi kan ha medlemsmøter ila av høsten.
Vi ønsker alle en riktig fin sommer.
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