Årsberetning

Magiske Cirkel Norge
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Årsberetningen skal gi et bilde av foreningens aktivitet samt styrets arbeid.
Sammen med årsregnskapet skal årsberetningen gi et tydelig bilde av
foreningens aktivitet og økonomiske status.

Styrets sammensetning

President: Daniel Rishaug Granli
Visepresident: Hans Henrik Verpe
Sekretær: Jens Egil Førrisdahl
Styremedlem: Trude Halvorsen

MCNs Bilbiotek

MCNs Bibliotek er per dags dato ikkje aktivt. MCN har ingen bibliotekar og
bøker, blader og DVDer ligger lagrett i lokale 30001 i Sageneterassen BRL.
Styret har arbeidet med å flytte dette lageret og få det i drift, men har blitt noe
sinket av pandemisituasjonen.

Administrasjon
I driftsåret 2020 har Geir Gjelten hatt ansvar for økonomi og regnskap mot et
honorar. Denne posten har stadig blitt utvidet til medlemsoppfølging og deler av
den administrative driften i MCN, samt MCN-Live sendingene.
Styret er svært fornøyde med en løsning med en administrasjons-ansvarlig som
kan bistå styret og som det fremgår av budsjettet og forslagene ønsker vi å
videreføre en slik løsning.

Fondsstyret MCN-fondene som bestyrer:
• Eva og Terje Nordnes’ Minnefond (Etablert 1980)

• Egelos Jubileumsfond (Etablert 1982)
• Eric Hildinis Fond Til Minne Om Bjørg og Hilding Eriksson
• MCN Reservefond (Etablert 1990)

Valgkomite:

Revisor:

Morten Vagmo

MCN har per 31.12.2020 234 medlemmer hvorav 11 av disse er juniorer.

Foreningen har 8 Evige medlemmer
Gene Anderson, Roy Bjerke, David Copperifeld, Bjørn David Fevåg, Finn Jon Hauger, Joe
Labero, Erling Solland og Petter Vabog.

Foreningen har 17 medlemmer som har vært medlem i mer enn 50 år

Flemming Mark Andersen, Kay Y. Andersen, Kurt Bai, Erik Berge, Herman Berthelsen,
Kjell Drolshammer, Roy Andreas Johannessen, Dag Johansen, Hugo Johansen, Jan Krosby,
Reidar Marstein, Bjørn Melø, Arild Mjelde, Trygve Arild Næss, Tore Rambøl, Erik Ruud,
Harald Unstad, Gene Anderson.

Styrets arbeid og oppgaver

2020 har vært et pregende år for foreningen da Covid-19 pandemien har
forhindret fysiske sammenkomster, hovedsamlinger og andre potensielle
aktiviteter som tradisjonelt har blitt iverksatt av styret. Styret har i løpet av 2020
arbeidet med saker relatert til MCN sin organisatoriske struktur og hatt jevnlige
møter innad i styret og noen møter med underavdelingene.

Styret har også gitt jevnlige oppdateringer på MCN-Live om aktivitet og videre
arbeid som har gitt et synlig bilde for medlemmene om arbeidet styret har
foretatt.

Aktivitet

Foreningens aktivitet har også som tidligere nevnt vært påvirket av Covid-19
pandemien. Etter 12. mars ble store deler av samfunnet påvirket ekstremt av
pandemiens situasjon og dette hemmet også foreningens aktivitet. Hovedsakelig
har den digitale aktiviteten til foreningen forekommet gjennom MCN Live
arrangert av Rune Carlsen og Geir Gjelten.

Dette har gitt muligheter for å bringe inn gjester og sette opp triks under lupen
og gi en tilbakemelding på disse. Sette igang igjen ett-triks konkurranse og tilby
premieringsmuligheter. I tillegg har dette også gitt en mulighet til å sette lyst på
klassiske effekter fra Tarbell Course in Magic.

Juniorarbeid

Juniorarbeid i MCN har vært minimal, men det har blitt innført et styremedlem
Trude Halvorsen som er blitt hentet inn for å gjøre arbeid ut mot juniorene og
har vært en støttespiller for utforming av arbeid for juniorer. På tampen av 2020
ble det også påbegynt arbeid for digitale juniormøter som vil finne sted i 2021.

Vurdering av aktivitet

Gitt det uforutsigbare året er det vanskelig å ta en direkte vurdering, men
foreningens aktivitet og dets medlemmer har blitt hardt rammet av situasjonen
og med det har aktiviteten ikke vært i tråd med det styret ønsket for året 2020,
men med dette sagt har alle måttet tilpasse seg forholdene. Styret stiller seg
takknemlige til arrangørene av MCN-Live som har gitt et godt digitalt tilbud til
foreningen.

Økonomisk situasjon

Gitt situasjonen har store deler av kostnader i året 2020 gått til faste kostnader.
Utgiftene som har gått utover disse kostnadene har i all hovedsak gått til
økonomiske midler til handel av premier for programmet til MCN Live. I tillegg
har budsjetterte inntekter fra kjøpesentershow bortfalt som et resultat av Covid19 situasjonen. For videre spesifisering se eget dokument med
resultatregnskapet.

Handlingsplan

Hovedsakelig har MCN-styret arbeidet med å få inn seminarer og «meet the
magician» konseptet for 2020. Dette har blitt av tilbakemeldinger flyttet som
var en del av hovedbolken til denne handlingsplanen og dermed har hoveddelen
av aktivitet vært gjennom MCN vært MCN-Live. Det digitale tilbudet som ble
diskutert ut fra strategien og handlingsplanen for FW2020 har vært med på å
basere handlingsplanen som publiseres i løpet av April 2021.

