Årsmelding 2021 - 2022
Årsmeldingen beskriver styrets arbeid fra årsmøte på Storsand Gård Camping, Malvik
2021 og fram til deadline for BMW Bladet nr 2 2022 (1. mai 2022)
Denne årsmeldingen ble skrevet 29. april 2022

Årstreff 2021
BMW MC Trøndelag ble arrangørklubb og avholdt treffet 5. til 8. august 2021. Totalt tok 180
medlemmer turen til treffet og hele arrangementet ble velsignet med fint vær, bortsett fra ei
regnskur på torsdag og regn på søndags formiddag. Partytelt, innsjekking og MC-butikk ble lagt tett
på hverandre noe som ga et myldrende folkeliv akkurat der. Tradisjonen tro ble det gjennomført
både grus- og asfaltturer for de som ønsket dette.
Årsmøtet ble avholdt i partyteltet på lørdag 6. august med god deltakelse og uten større tema på
plakaten. Alle forslag til styre og stell ble klappet igjennom og møtet ble avsluttet etter vel 50
minutter (våre svenske venner var meget imponert da et årsmøte hos dem vanligvis går over 3-4
timer).

Årstreff 2022
Hovedklubben skal ha årstreffet i år etter at Nordland trakk seg fra listen i september i fjor. Treffet vil
etter planen avholdes på Frya Leir, Ringebu i perioden 4. – 7. august.
Her er det 120 sengeplasser og meget gode teltmuligheter. Dette er første gang vi prøver et
arrangement i regi av hovedklubben. Vi håper på godt vær og stor deltakelse fra våre medlemmer.

Arbeidsmøter 2021 og 2022
Etter årsmøtet har vi gjennomført to digitale møter. Ett i september og ett i november 2021. Vi har
også hatt ett fysisk møte på Lillestrøm i mars 2022.
Hovedtema i september var valg av årsmøteplass, støtte til lokallagene, landsdekkende konkurranse
og spørreundersøkelse i klubben. 12 deltakere tilstede.
Novembermøte ble viet årstreffet og arrangementskomite. Vi hadde orientering om Tourstart (digital
karttjeneste) med Thor Hammer som primus motor. Vi hadde også en gjennomgang av behov for
reklameartikler både på nasjonalt og lokalt nivå. 11 deltakere tilstede.
Fysisk møte på Lillestrøm ble gjennomført i mars 2022. 14 deltakere på dette møtet som ble en
veldig hyggelig samling over to dager. De fleste kom fredags ettermiddag og det ble det pizza på
Peppes i løpet av kvelden. Lørdagens program besto av å gå igjennom de aktiviteter som venter oss i
løpet av sesongen samt at vi fikk høre hva lokallagene har planlagt for sesongen 2022.

BMW -bladet
Bladet kommer ut 4 ganger pr år med god kvalitet. Det har vært både avgang og tilgang i redaksjonen
i løpet av perioden.
Bård Meldal Johnsen takket av i løpet av høsten 2021 og Lasse Aarønæs avsluttet nå etter første
nummer i 2022. Inn kom Doreen Lampe som et friskt pust. Produksjonen har vært veldig god og

bladet har vokst i antall sider. Inntrykket er at bladet blir veldig godt mottatt hos medlemmene.
Bladet er vår største utgiftspost, men også det produktet som «limer» flest medlemmer til klubben.

Web-siden
Hjemmesidene våre holdes oppdatert av Gunnar Langfjord. Nytt av året er et tettere samarbeid
mellom den digitale hjemmesiden og redaksjonen i bladet. En sjekk på disse sidene gir deg både
nyheter og aktivitetskalendere fra lokallagene. http://bmw.mc.no/

BMW MC-klubben Norge, Facebook side
Vår Facebook side er populær og mye brukt. Pr dags dato er det over 5000 i gruppa. De som ønsker å
bli med i gruppa stilles et par enkle spørsmål før de slipper inn.
Etter alt for mange «venne»-vervinger er det satt en stopp for dette. Alle som ønsker å være med må
«søke» dette selv.
Facebook siden blir flittig brukt og administrator Truls-Erik Foss og moderator Thor Hammer har god
kontroll. https://www.facebook.com/groups/BMWMCklubben/

Styrets øvrige arbeid gjennom året
Siden årsmøtet 2021 har styret avholdt åtte digitale styremøter via Teams (ett i måneden). Det er
god deltakelse og stort engasjement i hele styret. Mange av møtene har faste saker som følges opp
gjennom hele året. Teamsmøter er effektive og fungerer godt.
Referat fra styremøter finner dere her: Dokumenter - Om klubben - bmwmc

Turgrupper
Vi har foreløpig bare en turgruppe, men til gjengjeld er denne en stor suksess som har bidratt til økt
medlemsmasse både i lokallaget Vestlandet og lokallaget Sør. Totalt er det nå i overkant av 50
medlemmer som er med i turgruppen.

Nettbutikk.
Nettbutikk er nå oppegående, og alle skal kunne finne den på våre hjemmesider. Oppstart ble juni
2021 og det har vært godt med salg via denne siden. Nettbutikken ligger under fanen «WEBSHOP»
på www.bmw.mc.no

Spørreundersøkelse
Vi har gjennomført en medlemsundersøkelse som har gitt oss veldig mange gode tilbakemeldinger.
Det blir kontinuerlig jobbet videre med denne.

Tourstart
Tourstart.dk tok kontakt med oss på høsten 2021. Turplanleggeren virket ved første gjennomgang
veldig lett å forstå slik at det ble gjennomført noen møter på nett før vi (heldigvis) fikk Thor Hammer
til å være med å videreutvikle dette sammen med danskene. Dette er nå et tilbud for alle
medlemmer og er gratis ut dette året.

Landsdekkende konkurranse
Som et forsøk lanserer vi nå for sesongen 2022 en landsdekkende konkurranse med fine premier
hvor det er store muligheter til å reise rundt i hele vårt langstrakte land å ta selfier på utvalgte
destinasjoner. Bli kjent, få masse egentrening på MC’n og vinn fine premier. Konkurransen ligger på
hjemmesidene under fanen «Konkurranse».

Reklameartikler
Med nye logoer er også behovet for nye reklameartikler til stede. Vi har laget nye klistremerker til
ALLE og fått produsert egne til lokallagene. Tøymerker er laget for hovedklubben og distribuert til alle

med BMW bladet. Det samme gjelder for nøkkelring som er godt mottatt ute blant medlemmene.
Alle nye medlemmer får også en velkomstgave fra klubben i form av siste utgave av BMW bladet,
klistremerke, tøymerke og nøkkelring.

Rubic – medlemsregister
Vi har de siste styremøtene og på arbeidsmøtet diskutert litt rundt vårt medlemsregister. Grunnen er
først og fremst at det er litt problemer rundt betaling av medlemskapet fra våre medlemmer. Noen
melder seg ut med dette som begrunnelse.

Medlemsutviklingen
Pr 21.04.2022 er det registret 1856 medlemmer. Dette er en gledelig økning på 120 medlemmer fra
siste årsmelding.

Lokallag
Totalt er det 1427 medlemmer i våre lokallag (21/4-22). Økningen fra fjoråret er 107 medlemmer.
Dette utgjør ca 77% av den totale medlemsmassen. Det er likt med fjoråret, men er likevel meget
bra. Du finner info om våre lokallag her: http://bmw.mc.no/lokallagene

Medlemskap i BCEF – BMW Clubs European Federation
BMW MC-klubben Norge er medlem av BCEF. Det er medlemsmøte på Zoom en gang pr mnd. hvor
styreleder deltar. Da arbeidsmøtet 2021 ble avlyst pga Covid-19 skal det i 2022 være et arbeidsmøte
med felles samling i september i Malmø, Sverige.
BCEF er vårt bindeledd inn mot BMW sentralt og gjør at vi kan benytte BMW-logoen i våre merker.

BMW Motorrad Norge
Vi har fått ny kontaktperson i BMW Group Northern Europe, Jonas Iversen som er BMW Motorrad
Manager Norge.
Det er god kontakt med BMW og de støtter klubben blant annet gjennom annonser i BMW bladet og
gavekort til våre årstreff.

Økonomi
Regnskap for 2021 er ferdig revidert og godkjent. Etter en stor ryddeaksjon for 2020 kom vi etter
hvert i havn med regnskapet. All honnør til Stein Ervik for stor og god innsats. 2021 så lenge ut til å gå
med underskudd, men med en grundig gjennomgang viste det seg at flere utgiftsposter var
periodisert feil – de tilhørte regnskapet for 2020. Årsresultat ble derfor et overskudd på kr 53.833,94.
Bankbeholdningen økte med ca kr 75.000,- og var ved utgangen av 2021 på ca kr 637.000,-

Tillitsvalgte
Styret med støttespillere har i perioden 2021-2022 hatt følgende sammensetning:
Leder
Nestleder
Kasserer
Webredaktør
Medlemskontakt
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Rolf Konrad Husby
Sissel Stuberg
Stein Ervik
Gunnar Langfjord
Truls-Erik Foss
Thor Hammer
Klaus Ackermann
Rune Kallevik

(på valg)
(til 2023)
(på valg)
(til 2023)
(til 2023)
(på valg)
(på valg)
(på valg)

Revisor
Valgkomite:

Bent Landro
Alf Hagen
Joar Kristiansen
Tore K. Nilsen

(på valg)
(på valg)
(til 2023)
(til 2023)

Valg 2021:

Leder
Kasserer
Styremedlem (Bladet)
Revisor
Varamedlem x2
Valgkomite x1

(2 år)
(2 år)
(2 år)
(1 år)
(1 år)
(2 år)

24.04.2021
Rolf Konrad Husby
( sign)

