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Referat fra årsmøtet 13. november 2020 
 
Tid og sted: Fredag 13.11. klokka 19:00, Fjellstova Ørskogfjellet. 
 
Tilstede var: Bjørn Nybø, Arild Gravdehaug(s), Geir Eide(s), Torgeir Båtnes,  John Cristian Nygård, 
Steinar Sjøholt, Jørn Harald Høydal, Roy Andreassen(S), Tor Arild Malin, Torgeir Vatnehol, Per Villa 
 
1) Godkjenning av innkalling:  De frammøtte hadde mulighet til å komme med innvendinger til 
møteinnkallingen, men slike kom ikke og møtet ble satt 19:00 
 
2) Valg av ordstyrer:  Torgeir Vatnehol 
 
3) Valg av referatskriver: Roy Andreassen  
 
4) Årsmelding: Årsmelding ble opplest av formannen. Ingen kommentarer fra årsmøtet. 
Årsmeldingen ligger ved referatet. 
 
5) Reknskap: Regnskapet ble lagt fram slik som det er lagt ved i dette referatet. Økonomien er god 
selv om klubbens hovedinntektskilde Vårskjelven ikke ble gjennomført i år. 
Kontanter i kassa er 6 569,- og på bok er det 80 198,-  
Reknskapet ble godkjent av årsmøtet. 
Kontingenten blir som tidligere 100,- året.  
 
6) Valgav nytt styre: Disse vervene var på valg:  Formann, Kasserer , Treffansvarlig og Skriver 
Valgkomiteen har spurt sittende kasserer om å ta en periode til, noe han takket nei til.Valgkomiteens 
instilling  for kasserer er John C Nygård. 



Valgkomiteen har spurt sittendende treffansvarleg om å ta en periode til, og det sa hun seg villig til.  
Valgkomiteen har spurt sittende formann om å ta en periode til, noe han takket nei til. Valgkomiteens 
instilling for forman er Bernhard Øyangen. 
Valgkomiteen har spurt skriver om å ta en periode til, noe han takket ja til.  
 
Årsmøtet si innstilling til de vervene i styret som er på valg er:   
    * Formann                 :  Bernhard Øyangen      valgperiode 1 år 
    * Kasserer              :  John C Nygård   valgperiode 2 år 
    * Treffansvarleg        :  Nina Jones    valgperiode 1 år  
    * Skriver                    :  Roy Andreassen         valgperiode 2 år 
 
Årsmøtet si innstilling for formann, kasserer,skriver og treffansvarleg ble  enstemmig innklappa.  
Atle Morsund ønsket ikkje å fortsette som hjemmesideansvarlig. Der er ennå ikke funnet noen til å 
overta denne funksjonen. 
Ny valgkomité for 2021 blir Arild Gravdehaug og Geir Eide. 
 
7) Aktiviteter/Fredagsmøte 2021, se vedlagt liste. 
Det er ikke planlagt fredagsmøter i Januar/Februar pga korona situasjonen, om de resterende 
lar seg gjennomføre vil tiden vise. 
 
8) Vårskjelven: Arrangeres helgen 4-6 Juni. Skoglund Camping. 
Nina har ikke mulighet til å stille som treffansvarlig 2021. Det har derfor blitt dannet en arbeidsgruppe 
for 2021. 
Denne vil bestå av John C Nygård, Arild Gravdehaug, Torgeir Båtnes, Steinar Sjøholt, Tor Arild 
Malin, Roy Andreassen og Bjørn Nybø. 
Bjørn Nybø vil stå som leder for denne gruppen. 
Arild Gravdehaug sa seg villig til å kjøre inn klubbens lagerhenger til treffplassen. 
 
9) Skogsløpet : Pga korona situasjonen ble ikke Skogsløpet arrangert i år. Dette blir da utsatt slik at de 
som skulle arrangert dette i år skal om mulig arrangere dette i 2021. 
Skogsløpet blir da tidligst aktuelt for Nvmc Avd Sunnmøre i 2022. 
Det ble diskutert litt rundt gjennomføringen av Skogsløpet og at dette skal gjennomføres i 
«Vårskjelvenånd». 
 
Det ble utdelt en blomsterbukett som en liten oppmerksomhet og takk for insatsen til hver av de 
avtroppende medlemene av styret. 
 
Årsmøtet ble så hevet ca klokka 20:30, og vi gjorde oss klar til å innta årets julebord.  
 
Hvis noen føler seg kallet og besitter den nødvendige datakunnskap for å kunne være hjemmeside/ 
webansvarlig må de gjerne kontakte styret for snarlig tiltredelse………………… 
 
 
Styret for 2020: 
 
Formann:    Berhard Øyangen 

Lingehaugane1 
6006 Ålesund 
tel. 90066094 
bernhard@oyangen.no 

 
Skrivar:    Roy Andreassen 
    Blomstervegen 9A 

6017 Ålesund 
mob. 934 19 918 
royandr3@live.no 

 
Kasserar:    Jon Christian Nygård 

Kvasnesvegen 104 
6037 Eidsnes 
mob. 94530821  
jcnygard@hotmail.no         



                                             
Treffansvarleg:   Nina Jones 

Tuenesvegen 15 
6006 Ålesund 
tel. 920 80 973 
nina.lynn@live.no              

 
Hjemmesideansvarlig:  ???       

 
   
Web: www.nvmc-sunnmore.no 
Facebook: www.facebook.com/groups/169188467590 
                                                                                                                     
  

Årsmelding 2020 NVMC avd. Sunnmøre 

Atter eit år er lagt bak oss. Eit år som nok vil gå inn i historiebøkene, som eit år der mykje blei sett på 
vent. Slik har det og vore i vår klubb. 

Fjoråret 2019, blei avslutta med årsmøte og julemat ute i Mauseidvågen. 

Fredagsmøtet i januar blei avholde heime hjå formannen i Tomrefjord med bra oppmøte. I februar 
samla vi oss ute på Slinningen, der Hr. Øyangen diska opp med diverse munngodt, attåt god 
stemning. RS motor på Fiskarstranda var vert, saman med Bjørn og John Cristian, når me samla oss 
for fredagsmøte i mars. Her er det alltid noko nytt å sjå, både i butikken, verkstaden, og nede i 
krypten   

Utover i mars starta elendigheita. Korona restriksjonar sette inn, og fredagsmøta blei avlyst eit etter 
eit, til slutt også Vårskjelven. Nokre ihuga entusiastar møtte likevel på Skogly for sin eigen 
«Vårskjelv». Ut over sommaren blei det slakka litt på restriksjonane, og styret som skulle arrangera 
ein fredagsmøte ut på hausten, skulle kanskje nytta høvet på ettersommaren til dette, før det igjen 
blei stramma inn på reglane. Sånn blei det no ikkje, etterpåklokskap er vel det vi må sette dette på. I 
alle høve så blei det no slik, at alle fredagsmøta utover hausten blei avlyste. Aktivitetar ut over dette, 
har vel skjedd  i privat regi. Det blei arrangert nokre treff på sommaren, der somme av medlemmane 
har deltatt. Men elles så har vel dei fleste vore heime, i takt med varierande koronatiltak. 

Styret har ikkje hatt møter i år, men brukt elektronisk kommunikasjon, og telefon, til de som har vore 
nødvendig. For det meste så har det vore å bestemma avlysingar. 

Så får me håpe at 2021 blir eit litt meir normalt år, sjølv om starten heilt sikkert vil bli utan dei faste 
fredag møta. 

Lagerhengaren til klubben, står i formannen si garasje, og der kan han stå fram til vårskjelven 2021. 
Då må styret finne eit egna lagerlokale. Den bør ikkje stå ute over vinteren, då det vil forringe både 
hengaren og utstyret i den. Eg vil gå over hengaren før vårskjelven, og gjere nokre planlagde 
reparasjonar. 

Året blir avslutta på Fjellstova Ørskogfjellet, med årsmøte/julemat. 

Formannen har bedt seg fri for gjenvalg, etter 8 år i stolen. Og slik eg forstår, har valnemnda funne 
ein kandidat.  Eg vil derfor nytte anledninga til å takka alle for ei gjevande tid. Og eg blir nok å sjå 
også i framtida.  

Styret har i år bestått av desse: Forman Arild Gravdehaug - Kasserar Geir Eide – Sekretær Roy 
Andreasen –– Vårskjelv ansvarleg Nina Jones. – heimeside ansvarleg Atle Morsund. 

Styret takker for i år, og ynskjer medlemmane eit godt nytt år 

 
 
 



 
Reknskap 2019 

for NVMC avd. Sunnmøre 
 

 
 



 
 
 
 

 
 



 

 Aktivitetar Vinter / Vår 2021: 
 
Fredag 1. Januar  
 
   
 
Fredag 06. Februar  
 
Fredag 05. Mars  Runar Sæthre tar i mot oss på RS Motor og Marine, som ligger i 

de gamle Nordstrikk-lokala på Fiskarstrand, rett over veien for 
skolen.   
I «Krypten» under butikken, vil Bjørn, John Christian og Torgeir 
B. vise fram noen av prosjekta de holder på med der. Ring Runar 
på 906 66 157 for info.  

 
 
Fredag 09. April  Skal vi til Skorgen hos Per Villa.For info ring Per på tlf 

95922062 
 
 
Fredag .7 Mai Tar Steinar Sjøholt i mot oss hjemme på Sjøholt. Kontakt 

Steinar på Tlf 906 08 299  
                                                    
 
 
    
04-06. Juni VÅRSKJELVEN 2020 
 Se egen annonse i Sidevogna og på www.nvmc-sunnmore.no 



 

Aktiviteter Høsten 2021:  
 
Fredag 03. September  Skal vi ut til Torgeir Vatnehol på Ellingsøya. For info Ring 

Torgeir på tlf 92813390                                                                         
 
Fredag 04. Oktober               Vi skal ut til Bernhard Øyangens residens på Lingehaugane 1, 

Slinningen, Hessa/Ålesund. Der er det mye teknisk snadder å 
kike på, både motorsykkler og maritimt. Ring Benna på 900 
66 094 for info. 

 
                                                   
 
Fredag 12. November Årsmøte/julebord 2021. Egen innkalling blir sendt ut.		


