Referat fra Styremøte MCN Hovedstyre
Tirsdag 8.3.2022
Sted: Digitalt – Teams
Til stede:
Tor Arnesen – President. Boje Hoseth – Visepresident. Mads Andersen-Styremedlem og Geir
Gjelten - Administrasjonsansvarlig.
Fravær: Trude Halvorsen – Styremedlem.

22.01 Konstituering av styret
Tor ønsket velkommen til nytt styre og tok en spørrerunde på hva hver enkelt ønsker å
engasjere seg i.
-Boje har for øyeblikket fokus på kongressen i april, samt FAMIT (omtalt i egen sak).
-Mads er god på kommunikasjon, masseformidling, videreutvikle Magic Club.
-Trude har i første omgang juniorarbeid som sitt arbeidsfelt.
Tor presiserte videre at selv om alle har sine arbeidsområder, skal styret sammen med
Geir jobbe samlet i team.

22.02 Innlemmelse av FAMIT i MCN
Boje orienterte om status i arbeidet og mener dette er så godt som avklart.
Boje har som mål å ha alle formaliteter i orden til neste styremøte 21.mars.

22.03 Dagens Underavdelinger (Regioner)
Tor starter arbeidet med en telefon til alle lederne i underavdelingene.
Tor avklarer situasjonen for Vestfold og informerer om at vi ønsker at de fortsetter som
regulær underavdeling.
Tor og Geir ringer opp tidligere medlemmer med tilbud om å reaktivere medlemskapet.

22.04 Magic Club og Tryllemuseum
Tor forsøker å booke et møte med Mads, Davido og evt. Geir på formiddagen 23.mars.
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22.05 Magic in Hell 8.-10. april
Boje orienterte om status på dette arrangementet.
Boje har gitt en personlig underskuddgaranti til arrangementet, slik at for arrangøren vil det i
verste fall ende som et nullresultat.
Per dags dato er det Ca. 40 påmeldte. Boje jobber videre med sponsorer. MCN bidrar med
informasjon og som pådriver for påmeldinger.
Dersom alle formaliteter rundt sammenslåing FAMIT / MCN (Sak 22.02) er på plass ønsker Boje
at MCN overtar som formell arrangør av «Magic in Hell» og NM, og at dette profileres under
arrangementet på Stjørdal (Hell).
Boje sender arrangementets budsjett og status til styret i forkant av neste styremøte
21. mars, slik at styret kan gjøre sine beslutninger rundt dette på faktabasert grunnlag.

22.06 Styremøter
Mandager fra 20:30 til 22:00 blir foreløpig tidspunkt for styremøter, i første omgang tilnærmet
hver annen uke. De to førstkommende møtedatoene ble satt til 21. mars og
4. april. Begge digitale.
I tillegg møtes styret fysisk i Stjørdal søndag 10.april kl. 09:00-10:00
Tor og Geir har allerede etablert «Mandagsmøte» hver mandag fra kl. 09:00-10:00
Til neste styremøte 21.mars, forbereder Geir en orientering til styre om saker som bør tas tak i,
i tillegg til saker som det bare er viktig at styret har kunnskap om.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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