
 

Årsmelding og regnskap for NAF MC Tromsø 2014 

 

Side 1 av 8 

NAF MC Tromsø 
 

 

Årsmelding og regnskap for 2014 

Styret 

Styret i NAF MC Tromsø har i 2014 bestått av: 

 

Leder   Børre Mofoss 

Nestleder   Knut Ove Tanem 

Økonomi  Merete Bakkeby 

Medlemmer  Odd Ivar Jensen 

Didrik Widding 

Varamedlemmer Lill-Ann Harvey 

   Rune Moe Fredriksen 

 

Det har vært avholdt 8 styremøter i perioden samt ulike arbeidsmøter. 

Styret har ikke hatt tilknyttet andre personer og har fungert i alle funksjoner. 

 

Generelt 

NAF MC Tromsø som ble etablert i 1998 er en MC-klubb organisert under NAF MC. Klubben 

er imidlertid formelt en komite under NAFs lokalavdeling i Tromsø og rapporterer til denne. 

 

NAF MC Tromsø – alle lokale motorsyklister skal kjenne til oss! 

 
 

 

Klubben har en målsetting om at samtlige motorsyklister i Tromsø-regionen skal kjenne til 

NAF MC, våre verdier og de aktiviteter vi står for. Vi inviterer aktivt inn personer som viser 

interesse og tror at vi gjennom dette over tid skal kunne bygge opp en aktiv klubb med 

engasjerte medlemmer. 
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Bildet viser en av våre medlemmers sykkel som vi har brukt platstdip med NAF-gul farge på. 

Denne skal sammen med våre popups pryde NAF- senterets venterom i vinter og skal etter 

hvert få selskap av en lokal presentasjon av klubben. Gjennom våren 2015 skal vi benytte 

sykkelen på lokale arrangementer før den etter hvert får sin opprinnelige farge tilbake. Vi 

håper og tror at dette skal bringe positiv oppmerksomhet og flere nye medlemmer både til 

klubben og NAF! 

 

Medlemstall 

Dato Antall 
medlemmer 

Endr 
Antall 

Endring 
% 

Endring 
2011 

Følgere 
FB 

31.12.2011 112    30 
31.12.2012 130 18 16,1% 16,1% 330 
31.12.2013 168 38 29,3% 50,0% 521 
31.12.2014 198 30 17,9% 76,8% 627 

Vi har i 2014 hatt en målsetting om å passere 200 medlemmer – dette klarte vi nesten. Vi 

regner med å nå målet tidlig i 2015 – og vil her gjøre litt stas rundt dette. 

Vi er likevel svært fornøyd med veksten i 2014 som ligger blant de beste i landet – og håper 

også på flere engasjerte ildsjeler blant de nye medlemmene. 

 

I tallene ligger det en del interessante aspekter – blant annet: 

 Medlemsøkningen i nye medlemmer er en god del høyere enn tallene i statistikken 

tilsier (30). Vi har i 2014 fått 44 nye medlemmer – hvorav 24 (55%) er nye medlemmer 

også i NAF. Vi mister en del medlemmer av ulike grunner: folk har ikke mc lengre, 

flytter og annet. Dette utgjør 14 medlemmer i 2014 – noe som gir en netto vekst på 30 

medlemmer.  

 Klubben har lagt stor vekt på synlighet og markering innenfor MC-miljøet. Vårt mål er 

at alle motorsyklister i nærområdet skal vite hvem NAF MC er og hva vi står for. Dette 

tror vi er en god måte å rekruttere nye medlemmer på. Antall følgere på facebook sier 

litt om det samme – vi har 3 ganger så mange følgere som medlemmer. Dette tror vi vil 

bidra til ytterligere positiv vekst på sikt. 

 

Styret må si seg meget tilfreds med økningen i medlemstallet og håper gjennom planlagte 

aktiviteter både å aktivisere flere medlemmer og fortsette den positive utviklingen! 
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Følgende viser utviklingen i medlemsantall for NAF’s MC-klubber fra slutten av 2011 til 

slutten av 2014: 

 

 

  



 

Årsmelding og regnskap for NAF MC Tromsø 2014 

 

Side 4 av 8 

Medlemsaktiviteter 

Vi har i 2014 hatt følgende aktiviteter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litt om noen av arrangementene og fokus i året som har gått: 

 

Vi har fått en god og stabil samarbeidspartner på kjøreutstyr i 

Jobb & Fritid på Jekta. Etter ønske fra oss arrangerte vi en 

medlemskveld hos dem i april med ekstra gode rabatter på 

utstyr. Mange fant vegen dit – og en av våre medlemmer vant 

også en flott kjørejakke i skinn denne kvelden. 

 

 

 

Fokus på kjøreteknikk foran sesongen er alltid nyttig. Med utgangspunkt i egne erfaringer tok 

Didrik Widding i april oss med på interessante diskusjoner. Vi erfarer at det alltid kommer 

fram nye aspekter bare noen er villig til å lede an til debatt. 

 

10. mai deltok vi sammen med NMCU Troms i 

SE OSS-aksjonen.  Vi har et flott samarbeide med 

NMCU og er meget fornøyd med det positive som 

ble sagt om oss i en artikkel om aksjonen i 

MCbladet nr 3-2014. 

 

 

 

 

 

NAF MC tok ansvaret for aksjonen inne på Jekta i 

Tromsø hvor vi stilte med 3 nypussede sykler og med 

en litt utvidet aksjonen: Vi tiltrakk mye folk til en 

lokal, enkel quiz hvor vi trakk ut en del greie premier. 

Vi lot også interesserte barn få sitte på syklene. 

 

 

 

 

 

 

Dato Tema 
03.04 Medlemskveld Jobb & Fritid 
24.04 Erfaringskveld: Tips og erfaringer i forhold til kjøreteknikk foran 

sesongen.   
10.05 SE OSS – aksjon på Jekta med Quiz 
24.05 Motorsykkelens dag – stand/førstehjelpsdemo og markering sammen 

med lokalavdelingen. 
27.05 Softistur til Vollan – åpen for alle 
12.06 Sommeravslutning – middag med ansvarlige for motorsykkelens dag. 
13.09 NAF-dagen på glattkjøringsbanen 

Ansvarlige for innedel/kafe 
14.10 Årets mc-tur – medlemsmøte 
Desember Julequiz på Facebook i 3 deler. 
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Et sentralt spørsmål i quizen – i alle fall for de som 

stilte med egne sykler – var kåring av den fineste 

av dem.  

Og vinner ble Helge Botnmark med sin Kawasaki 

ZZR 1400.  

Etter aksjonen spanderte vi kaffe på alle som deltok 

i den – et trivelig og sosialt tiltak med flotte folk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som i 2013 påtok NAF MC seg ansvaret for å 

kjøre førstehjelpsarrangement på torget i 

forbindelse med Motorsykkelens dag 24. 

mai. I år samarbeidet vi med Røde kors – som 

gjennom dette også lærte litt selv. 

Motorsykkelens dag sammenfalt i år med NAF 

sitt 90-årsjubileum og i denne anledning 

samarbeidet vi med lokalavdelingen både rundt 

stand og annonse i ¨blekka¨ som deles ut denne 

dagen. Redningstjenesten til NAF stilte også 

opp sammen med oss. Dette ble et flott 

arrangement med mye folk. 

 

 

 

 

27. mai arrangerte vi noe vi har tenkt på lenge. Vi har bestemt oss 

for ikke å gå i konkurranse med noen av de mer etablerte tur-

ordningene.  Vi satser heller en gang eller to for året å lage en 

softistur med utgangspunkt i NAF-senteret og et turmål rundt 

byen hvor vi nettopp spanderer en softis på de som er med. Årets 

tur gikk til Vollan med rundt 30 deltakende sykler. Dette satser vi 

på å gjenta i 2015. 

 

 

Vi gjorde i juni litt ære på de som står/har 

stått bak arrangementet Motorsykkelens 

dag gjennom å invitere disse på en god 

middag! Dessverre var noen fra ¨den 

harde kjerne¨ forhindret fra å komme – 

men vi håper at vi gjennom denne 

middagen på vegne av alle deltakende 

motorsyklister fikk sagt litt ¨Takk for 

innsatsen¨ ! 
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Styret har videre i 2014 investert en del av klubbens midler i verktøy for etterhvert å 

kunne tilby medlemmene både opplæring og kanskje også bistand i forhold til 

vedlikehold av egen sykkel.  

 

Lokale medlemsfordeler 

Styret synes det er viktig å kunne tilby lokale medlemsfordeler – dette både i forhold til det 

enkelte medlem men også for å vise fram lokalt næringsliv. 

Vi synes også at begrepet étt NAF´ er positivt og gjør derfor også alle våre lokale avtaler 

tilgjengelig for samtlige mer enn 7000 medlemmer i NAF MC. Å gjøre avtaler tilgjengelig for 

alle  0,5 millioner NAF-medlemmer er i praksis vanskelig og ofte uinteressant for 

leverandørene – derfor holder vi oss i denne sammenheng til étt NAF MC. 

 

Nye avtaler i 2014: 

 
Vi har fått en meget gunstig rabattavtale hos Neumann bygg 

– dette både I Harstad, på Finnsnes og i Tromsø.  

Avtalerabattene er som følger: 

45 % på trelast og listverk 

20 % på ELFA garderobe 

15 % på Leca 

32 % på Sponplater 

40 % på Gips 

15-35 % på maling 

30 % på isolasjon 

 

Flere av våre tilreisende medlemmer har benyttet vår 

avtale hos Amalie hotell i Tromsø med gode priser hele 

året og mc- parkering rett foran inngangen.  

Vi har også 2 hoteller i nærområdet hvor vi har en 

gunstig avtale – Finnsnes hotell og Mefjord Brygge. 

 

 

 

 

 

 

Noen mil øst for Munchen i Tyskland har vi avtale 

med Hotel am Marktplatz. Mc-parkering rett foran 

inngangen og norsk vertskap. Her skaffer de også 

kontakt med godt BMW-verksted. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mer om eksisterende og nye avtale på våre websider – naf.no/nafmctromso 
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MCseminar 2014 

NAF MC Tromsø deltok med 2 delegater ( Odd Ivar Jensen og Børre Mofoss) på MC-seminaret i 

Oslo i mars 2014. For klubben er dette en viktig arena for både å bli kjent og delta. 

 

Økonomi 

Resultatregnskapet for 2014 viser et overskudd på kr  17.014,96 som foreslås tilført 

egenkapitalen. Det har vært styrets mål å utnytte de økonomiske ressursene med et mål om å 

forsiktig bygge opp egenkapitalen i forhold til å kunne gjøre fremtidige investeringer.   

 

Med dette er foreningens egenkapital kr. 101.108,53.  

 

 

 

 

 

Styret er takknemlig for fortsatt støtte fra NAFs lokalavdeling i Tromsø for å sikre aktivitet og vekst 

på MC-siden av NAF, noe som også er forutsatt videreført i budsjettforslaget for 2015. Positivt fokus 

og aktivitet fra NAF MC skaper positive ringvirkninger i hele organisasjonen.  

 

Foreningens solide økonomi er et godt fundament for å jobbe videre med strategi og 

implementere tiltak i form av aktiviteter for medlemmene i NAF MC Tromsø.   

 

 

 

 

Tromsø, 20. januar 2015 

 

 

 

Børre Mofoss  Knut Ove Tanem  Odd Ivar Jensen 

 

 

 

Merete Bakkeby Didrik Widding 
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Regnskap og budsjett 2014 
Driftsregnskap Regnskap Budsjett 

INNTEKTER     

Kontingenter 34 038 30 000 

Øvrige inntekter 8 799   

Tilskudd fra lokalavdeling 60 000 60 000 

Sum Driftsinntekter 102 837 90 000 

UTGIFTER     

Arrangement og møter 35 362 34 000 

Styremøter ol 20 667 20 000 

Øvrige driftskostnader 7 546 5 000 

Markedsføring 10 304 15 000 

Utstyr 12 303 15 000 

Porto og bank -360 1 000 

Sum Driftsutgifter 85 822 90 000 

Driftsresultat 17 015 0 

RESULTAT 17 015 0 

    

 Balanseregnskap   
 EIENDELER   
 Omløpsmidler 97 040 
 Bank - driftskonto 97 040 
 Periodiseringer   
 Periodisering kontingent med mer  4 069 
 Sum eiendeler 101 109 
 GJELD OG EGENKAPITAL   
 Egenkapital   
 Egenkapital fra forrige år -84 094 
 Årets resultat -17 015 
 Total egenkapital -101 109 
 Sum gjeld og egenkapital -101 109 
     
 Sum balanse 0 
  

Tromsø, 20. januar 2015 

 

 

Børre Mofoss  Knut Ove Tanem  Odd Ivar Jensen 

 

 

Merete Bakkeby Didrik Widding 

 


