Referat fra Styremøte MCN Hovedstyre
Mandag 21.3.2022
Sted: Digitalt – Google Meet
Til stede:
Tor Arnesen – President. Boje Hoseth – Visepresident. Mads Andersen-Styremedlem, Trude
Halvorsen – Styremedlem og Geir Gjelten - Administrasjonsansvarlig.
22.07 Status fra forrige møte
Tor har ringt alle underavdelingslederne og orienterte om tilbakemeldingene.
Bekreftet overfor Petter Vabog om at vi ønsker Vestfold & Telemark som fortsatt formell
u.avd.
Tor og Geir i gang med å ringe opp nylig utmeldte.
Bestemmelser rundt drift av underavdelinger må tas med av den planlagte lovkomiteen.
Tor prater med tidligere presidenter og andre ressurspersoner med tanke på å sette sammen
en lovkomite.
22.08 Orienteringssaker.
Geir orienterte om følgende:
Jubileumsbok – 2028. Herman er forespurt. Tor tar en prat med Herman før vi går videre med
flere aktuelle navn.
Biblioteket ligger nå på lager på Sagene. Koster kr.602 pr. måned. Tor og Geir tar en runde
med Svein Agnalt og Erik Ruud for å få oversikt over MCNs eiendeler. Etter dette og et
forestående møte med Tryllemuseet lages en plan for ny lokalisering av bøker og øvrige
eiendeler.
Innspill om «pris» (utmerkelse) til Alexx. Saken har vært oppe i tidligere styremøter. Svar med
avslag skal ha blitt sendt til Gunborg Isaksen som er den som har foreslått prisen. Geir sjekker
med Daniel hvorvidt svar er sendt. Dersom dette ikke er gjort, gjøres dette av Tor.
Lars Øverli i Paragon har tatt kontakt med Trude og Geir med ønske om å komme i kontakt
med tryllekunstnere som han kan lage et portrett/dokumentar på. (De lager for det meste
dokumentarer for Aftenposten). Han har fått noen navn av Geir. Det bør være i vår interesse å
følge opp. https://www.paragonfeatures.no/lars-andreas-ellingsgard-overli/ Geir følger opp.
Boje orienterte om «Magic in Hell» som p.t. ligger an til et underskudd på over kr.83.000,(Ca 40 påmeldte totalt). Styret ønsker å bidra til å minske dette og foreslo ulike grep som Boje
sa seg enig i. Boje sender oppdatert info senest torsdag slik at MCN kan sende ut en
påminnelse om påmelding fredag. Evt. rett over helgen.
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22.09 Innlemmelse av FAMIT i MCN
Boje orienterte om status.
Det planlagte årsmøtet ble utsatt grunnet sykdom.
Boje følger opp dette og kommer tilbake til styret når FAMIT har hatt de nødvendige møtene.
FAMIT planlegger ekstraordinært årsmøte etter «Magic in Hell».
I den videre planleggingen av aktiviteter som MCN-Live forsøker vi å samordne dette med
Famit-planene, men Boje sa seg villig til evt. å flytte på noen avtalte aktiviteter for at de ulike
tilbudene ikke slår hverandre i hjel. Boje og Geir samkjører dette.

22.10 MCNs fremtid - oppfølging
Fysiske møter var det punket flest medlemmer etterspurte i spørreundersøkelsen. Likevel kun
20 påmeldte til første møte 22.3. og kun 40 til «Magic in Hell».
Frem til neste styremøte tar Tor en prat med Esplo om de såkalte hovedsamlingene som ble
gjennomført lørdager før pandemien. Styret kan se for seg 2 slike hvert halvår.
Tor og Mads utarbeider et forslag om fysiske møter til styremøte 4. april,
hvor styret har som mål å spikre en plan ut 2022.
22.11. Mentor-ordning.
Tor presenterte et forslag om mentor-ordning (vedlagt referatet) som på forhånd var sendt
styret. Forslaget fikk full tilslutning.
Tor og Trude følger opp. Snakker med juniorene om behov og med aktuelle mentorkandidater. Tor ønsker å gjennomføre en kickoff med mentorene for felles forståelse for
oppgavene.
22.12. Informasjonsrunde / noe du har på hjertet
Mads avklarer med Rune Carlsen om fellesreise til Blackpool 2023 kan bli en eksklusiv
MCN-fordel, samt sjekker ut om det er andre «goder» vi kan tilby på samme turen som tilbud
til MCN-medlemmene.
Tor har gjennom praten med lederne i u.avdelingene avdekket at det er mange
gratispassasjerer som ikke er medlem, men som inviteres til lokale MCN-arrangement.
Boje foreslo markedstiltak for rekrutering. Dette legges inn som et av flere forslag i
handlingsplanen. Tor.
Tor har vært i kontakt med de øvrige foreningene i Norden, samt Johan Ståhl. Det blir ikke noe
Nordisk mesterskap som først tenkt i Uppsala i april 2022.
Neste styremøte 4.april kl.20.30 Digitalt: meet.google.com/ubw-mabi-stf
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.3.2022
Geir Gjelten
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