Statens vegvesen

Referat
Dato:

10.09.2018

Tid:

12:00 – 14:00

Referent:

Mats Korneliussen

MC-Forum Hordaland
Møte nr:

2/2018

Sted:

Nygårdsgaten 112 – Møterom Løvstakken

Møteleder:

Mats Korneliussen

Til stede:

Eivind Døvik - NMCU, Gunhild Raddum – HFK, Erik Tvedt – SVV, Anne Margrethe
Bøe – SVV, Ola Akselberg – Politiet, Mats Korneliussen – SVV.

Forfall:

Fyll inn.

Kopi:

Fyll inn.

Ansvar / frist
1. Trafikksikkerhetsdag
Gruppen drøftet når det passet best å gjennomføre en trafikksikkerhetsdag
(TS-dag). Erik Tvedt anbefalte at vi kunne delta på et allerede etablert
arrangement og foreslå 1. mai turen til Voss som en mulighet. Gruppen var
enig i dette.
Eivind vil ta følge dette opp videre og ta kontakt med de som organiserer 1.
mai turen for å undersøke om vi kan delta på arrangementet.
Det vil på neste møte 22. oktober bli drøftet hva vi skal stille med på
arrangementet som: teknisk kompetanse, import, informasjon, flyers, materiell
(buff) samt hvilken gruppe vi ønsker å fokusere trafikksikkerhetsarbeidet mot.

Eivind/22 okt.

2

Ansvar / frist
2. Årsplan
Under er en oppsummering av hva som inngå i årsplan for 2019:


TS-dagen



Gjennomføre en TS-inspeksjon pr. år.



MC-sikkerhet skal være blant innleggene i
trafikksikkerhetskonferansen i 2019.



Oppdatere «veifelleskjema» og sørge for at systemet for å registrere

Eivind/22 okt.

innmeldte bekymringsmeldinger blir fulgt opp i systemet.


Søke om midler til gjennomføring av TS-dag, skaffe effekter etc. i
2019.

3.

Møtefrekvens

Det er enighet om at det gjennomføres vår og høstmøte i MC-forum. Det vil bli
avtalt møter utover dette ved behov eller i forbindelse med gjennomføring av
arrangementer.
Erik vil undersøke muligheten for at Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Erik/22 okt.

(ATL) kan stille med en representant i MC-Forum Hordaland.
Mats vil undersøke om noen fra drift og vedlikehold kan stille med en
representant i MC-Forum Hordaland. Mats vil også undersøke med Plan og
Forvaltning Voss og Hardanger om det er ønskelig at det skal være en

Mats/22 okt.

representant med i forumet, eller om Mats skal stille som representant og
orientere og involverer PoF Voss og Hardanger etter behov.
4. Annet
a. Økonomi
Økonomi vil bli tatt med som egen punkt på agendaen
fremover.
Gunhild følger opp muligheten til å søke midler hos Hordaland
Fylkeskommune.

Neste møte:
22 oktober 2018 - Nygårdsgaten 112 – møterom Løvstakken.

Gunhild/22 okt.

