
 

•  Kretsstyret skal løse konkrete problemer for   
 motorsyklistene i fylket

•  Kretsstyret skal tale motorsyklistenes sak der den   
 enkelte motorsyklist ikke når fram alene

•  Kretsstyret skal verve medlemmer � l NMCU

•  Kretsstyret skal u� øre oppgaver som de blir pålagt   
 av Kretsårsmøtet og NMCUs årsmøte, som for eksempel  
 å arrangere SE OSS aksjoner

•  Kretsstyret har ansvaret for å fi nne en Fylkessekretær  
 og skal følge opp Fylkessekretærens arbeid i MC-Forum

Kretsstyret skal peke ut en Fylkessekretær som skal representere 
NMCU på møter i MC-Forum i fylket. Fylkessekretæren kan være e�  av 
medlemmene i kretsstyret eller et annet NMCU-medlem som kretsstyret 
har stor � llit � l. Fylkessekretæren må ha mulighet � l å møte i MC-Forum 
på dag� d. 
Den som er utpekt � l å være Fylkessekretær innehar vervet � l han/
hun selv, eller kretsstyret velger å avslu� e samarbeidet. Kretsstyret og 
Fylkessekretæren bestemmer i fellesskap hvilke lokale saker som skal tas 
opp i MC-Forum.
Fylkessekretæren er i et MC-faglig ne� verk med de andre 
Fylkessekretærene og med NMCUs sekretariat. Virksomhetsplanen som 
blir vedta�  på NMCUs årsmøte vil o� e innholde saker som påvirker 
Fylkessekretærens arbeid i MC-Forum. Sentralstyret og sekretariatet har 
ansvar for at Fylkessekretæren er best mulig forberedt når slike saker 
fremmes i MC-Forum.
I fylker der NMCU ikke har kretsstyre kan sentralstyret utpeke Fylkes-
sekretær og ta ini� a� v � l å oppre� e MC-Forum.

I følge vedtektenes §6, pkt 6, skal et kretsstyre minst bestå av en leder, en 
nestleder, en kasserer, en valgkomité og en person (utenfor styret) som 
kan fungere som revisor for kretsregnskapet. 
Y� erligere styremedlemmer kan velges ved behov. Det er vik� gere å velge 
styremedlemmer e� er personlige egenskaper enn e� er geografi .

NMCU driver en omfa� ende operasjon med tre hel� ds ansa� e og 
et stor internasjonalt engasjement med et dri� sbudsje�  på bare li�  
over tre millioner kroner. Det betyr at alle ledd i organisasjonen driver 
ekstremt spartansk og på et idealis� sk grunnlag. Også NMCU-kretsene. 
Det er for eksempel ingen � llitsvalgte i NMCU som får dekket tapt 
arbeidsfortjeneste.
Hver ak� v krets mo� ar et fast årlig beløp på kr. 10.000. Beløpet oversendes 
når kretsene har ha�  si�  årsmøte og valgt ny�  styre. De� e beløpet skal 
dekke basisutgi� ene i kretsarbeidet. Tilskuddet skal blant annet dekke 
reiseutgi� er � l møter og lignende. Satsen for bruk av eget kjøretøy er 
for � den kr. 2 per km + bompenger/ferge (2015). Kretsen skal også dekke 
Fylkessekretærens eventuelle reiseutgi� er med samme satser. Noen 
kretser kjøper NMCU-jakker eller T-skjorter � l sine kretsstyremedlemmer. 
Selv om krets� lskuddet kan synes lavt er det vik� g at kretsstyret 
gjennomfører årsplanene innenfor de økonomiske rammene. 
I � llegg � l dri� smidlene er det en egen post i NMCUs budsje�  der det 
er sa�  av et beløp � lsvarende kr. 5000 for hver ak� v krets. I 2014/2015 
var denne posten typisk på kr. 75.000. Alle kretser kan søke om � lskudd 
på inn� l kr. 5000 � l gode prosjekter fra denne posten. Kretsene kan 
søke fortløpende e� er avholdt årsmøte, men senest innen 1. juni 
(NMCUs regnskapsår avslu� es 30.06). Kriteriene for hva som er et ”godt 
prosjekt” defi neres av sentralstyret på bakgrunn av diskusjoner på 
Kretskonferansen. 
Det er også mulig å søke både Statens vegvesen, Fylkeskommunen 
og kommunene om økonomisk stø� e � l prosjekter. Det er særlig 
trafi kksikkerhets� ltak som pleier få økonomisk bidrag fra det off entlige.
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Styremøter
Leder avgjør, e�er samråd med andre styremedlemmer, når det er �d 
for styremøter og hvilke saker som skal på dagsorden. Det må skrives 
innkalling og denne må sendes ut. Det må også skrives et kort referat fra 
styremøtet. De�e referatet sendes i kopi �l NMCU-kontoret, som igjen 
informerer NMCUs sentralstyre. 

SE OSS aksjonen og annet lokalt trafikksikkerhetsarbeid
Kretsene har ansvar for SE OSS aksjonen. De�e er et årlig arrangement 
som foregår når MC-sesongen i fylket starter. Budskapet �l bilistene er, ”Nå 
er vi her igjen - ser du oss”.  I mange fylker får kretsen hjelp av klubbene, 
slik at det foregår aksjoner flere steder i fylket sam�dig. Mange kretser 
har også ta� ansvar for andre trafikksikkerhets-arrangementer som 
trafikksikkerhetsdag for motorsyklister, førerutviklingskurs, distribusjon 
av Full Kontroll boka og besøk på trafikkskoler. 

MC-poli�sk rolle
I økende grad har kretsene også få� en MC-poli�sk rolle i fylkene. De�e 
gjelder særlig i forhold �l fylkeskommunale planer og som ”vaktbikkje” 
for at entrprenører som dri�er og vedlikeholder vegne�et skal gjøre 
gjøre jobben sin ordentlig. Også i forhold �l kommunene har kretsstyret 
en poli�sk rolle. De�e gjelder særlig i saker som omhandler MC-parkering 
og lokalisering av klubbhus. 

Media
NMCUs kretsstyre er motorsyklistenes talerør i fylket. Det er vik�g at e� 
medlem i kretsstyret tar på seg ansvaret for å være MC-poli�sk talsperson. 
Den som liker en slik jobb er o�e den re�e �l jobben! Det er vik�g å følge 
med i regionalavisene på ne�et. Også Facebook og Twi�er er snare �l å 
plukke opp saker som handler om motorsykkel. 
Dersom det er grunn �l å gå ut offentlig, enten for å stø�e et oppslag, eller 
ta �l motmæle i en sak, er det vik�g å lese det kapitlet i Kretshåndboka 
som handler om å håndtere media. Ring gjerne �l NMCU-kontoret og hør 
om det er sider ved saken man bør være spesielt oppmerksomme på. 
Det er vik�g å holde seg  �l sannheten og ikke falle for fristelsen �l å 
overdrive. Pressen vil som regel all�d avsløre unøyak�gheter. 

MC-Forum
I fylkesvise MC-Forum samabeider NMCU, Statens vegvesen og 
fylkeskommunen om aktuelle saker som har betyding for sikkerheten �l 
motorsyklistene. Kretsstyret må peke ut en egnet Fylkessekretær som skal 

representere NMCU i MC-Forum i fylket. Fylkessekretæren behøver ikke 
si�e i kretsstyret, men skal innkalles �l styremøter ved behov. Kretsstyret 
og Fylkessekretæren avgjør i fellesskap hvilke lokale saker som skal tas 
opp i MC-Forum.

Verving
Det finnes flere steder å møte potensielle nye NMCU-medlemmer: Hos 
MC-forhandlere, på Motorsykkelens Dag, på treff eller på det lokale 
samlingsstedet for MC-folk. Det er vik�g at kretsstyremedlemmer har 
med seg infobrosjyrer, verve-visi�kort og innmeldingskort når man selv 
er ute på sykkel. 
Husk at man også kan be folk som vil bli medlem om å melde seg inn via 
NMCUs webside. Verving krever at man har ork, og mot, �l å snakke med 
motorsyklister som ikke er medlemmer.

Kretskonferanse
Hvert år i februar/mars avholder NMCU sin Kretskonferanse. Dit inviteres 
2 medlemmer fra hvert kretsstyre. Kretskonferansen avholdes på et hotell 
i nærheten av flyplassen på Gardermoen. Konferansen starter lørdag kl 
11, slik at alle skal ha en mulighet �l å reise lørdag morgen. Konferansen 
avslu�es med felles middag lørdag kveld. Står mye på agendaen har det 
hendt man har fortsa� på søndag morgen. 
NMCU sentralt dekker reise og overna�ng for de 2 representantene 
kretsen har pekt ut. Hvis Fylkessekretæren ikke si�er i kretsstyret 
kommer denne i �llegg �l de to. Det er svært vik�g at kretsen deltar 
på Kretskonferansen og at kretsrepresentantene overlapper kretsstyret 
si� i e�erkant. Kretskonferansen har formell forslagsre� �l NMCUs 
Virksomhetsplan.

Klubbledermøter
Mange kretser inviterer lederne i klubbene i fylket �l samlinger for 
å snakke sammen om motorsyklismen i fylket. På klubbledermøter 
kan man for eksempel planlegge SE OSS aksjonen og felleskjøring på 
Motorsykkelens Dag, kjørekurs eller koordinering av treffene i fylket. Et 
klubbledermøte er også en glimrende anledning �l å orientere om status 
i aktuelle MC-poli�ske saker.

Motorsykkelens Dag 
Hvis det ikke allerede er slike arrangement i fylket, så kan det være ønskelig 
kretsen lager si� eget arrangement. Motorsykkelens Dag i kretsregi bør 
innholde en MC-poli�sk vinkling, f.eks med en appell om en aktuell sak.

Norsk Motorcykkel Union (NMCU) er Norges eneste landsomfa�ende 
interesseorganisasjon for gatemotorsyklister. NMCU ble startet i 1972 og 
har de siste årene ha� omlag 14.000 medlemmer. 
NMCU ledes av et sentralstyre, valgt på årsmøtet. Årsmøtet er NMCUs 
høyeste organ. Alle medlemmer kan møte og saker �l blir avgjort gjennom 
direkte demokra� (e� medlem - én stemme). 
Lokalt er NMCU representert av fylkesvise kretsstyrer, valgt av 
medlemmene i fylket. NMCU har også faste komiteer for Trafikksikkerhet 
og Treff og Tur. 
NMCU er høringsinstans for direktoratene og departementene i alle saker 
som angår motorsykkel. Organisasjonen er fast medlem i det nasjonale 
MC-Rådet og deltar i alle offentlige arbeidsprosesser og prosjekter som har 
betydning for MC og moped. NMCU er motorsyklistenes ”vaktbikkje”.
NMCUs sekretariat holder �l i Moss og har tre hel�ds ansa�e. Sekretariat 
har ansvar for den daglige dri�en og håndterer alt fra MC-poli�sk arbeid, 
trafikksikkerhet og forbrukersaker �l medlemsregister og internasjonalt 
arbeid. Kontoret er åpent hver ukedag mellom 08:30-16:30. Du kan 
kontakte sekretariatet på tlf. 90837374 eller på epost nmcu@nmcu.org. 
Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet �l å innføre de fleste direk�ver 
som EU vedtar. De�e har plassert oss i en underlig situasjon, der EU 
på mange områder har mer makt enn våre hjemlige folkevalgte på 
Stor�nget. 
Derfor har NMCU vært ak�vt medlem i den europeiske MC-organisasjonen 
FEMA (Federa�on of European Motorcyclists Associa�ons) siden starten.  
FEMA er en respektert fohandlingspartner i Brussel, men går ikke av veien 
for massedemonstrasjoner om det skulle vise seg nødvendig. 

2013: Stanset forslag om ”EU-kontroll” på MC

2013: Var med og fikk innført en egen nasjonal godkjenningsordning  
 for amatørbygde kjøretøy

2012: Sørget for at vi fikk nye ru�ner ved veiarbeid

2007: Sørget for mer liberale ombyggingsregler 

2006: Stanset bruk av wirerekkverk i Norge

2005: Sørget for innføring av ny og bedre MC-opplæring  

2004: Fikk innført en egen Håndbok for MC-sikkerhet

2003: Sørget for innføring av halv årsavgi� for MC 

2001: Produserte og ga ut boka “Full Kontroll”

1999: Sørget for at det ble lov å kjøre med �lhenger 

1998: Stanset forslag om innføring av maks 100hk-grense

1996: Sørget for at 16-åringer fikk kjøre le� MC med 15hk 

1995: Innførte offisielt skjema for rapportering av veifeller for MC

1992: Begynte å lage Tre�alender’n på norsk

1990: Sørget for gra�s passering i bomringer 

1980: Sørget for at motorsykler fikk kjøre i kollek�vfeltet

1978:  Stanset forsøk på innføring av 250cc mellomklasse og 20 års  
 aldersgrense på MC

1976: Fikk innført bonus på MC-forsikring
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