Referat fra Styremøte MCN Hovedstyre
Mandag 4.4.2022 kl.20.30.
Sted: Digitalt – Google Meet
Til stede:
Tor Arnesen – President. Boje Hoseth – Visepresident. Mads Andersen-Styremedlem, Trude
Halvorsen – Styremedlem og Geir Gjelten - Administrasjonsansvarlig.
22/13 Oppfølging aksjonspunkter forrige styremøte (21.3.2022)
Tor:
• Har snakket med 3 tidligere medlemmer og redegjorde for deres begrunnelser for at
de en gang meldte seg ut, og muligheter for om de vil komme tilbake.
• Hatt samtaler med tidligere presidenter for nyttig erfaringsoverføring.
• Snakket med Herman og fått forslag til ulike former for markering av 100-årsjubileet.
• Bibliotek og tidsskrifter: Booket møte med tidligere presidenter 19.april
• Sendt endelig svar på eksternt innspill om utmerkelse / «pris».
• Rune Carlsen påtar seg å organisere Blackpool for MCN-medlemmer. Mads følger opp
videre.
Geir:
•
•

Har ikke hørt noe fra Paragon siden siste styremøte. Geir følger opp.
Geir har ringt opp et par tidligere medlemmer. Føler det er litt tidlig i forhold til at
mange nylig har meldt seg ut, og ønsker å vente litt til vi har fått etablert fysiske møter
etc. og har endringer å vise til.

22/14 Orienteringssaker.
Geir orienterte om «Styreweb» som nytt medlemsregister og «regnskapssystem». Er under
utprøving. Mål om å evt. overgang innen utgangen av april. Geir orienterer styre før overgang.
Boje orienterte om «Magic in Hell» og den økonomiske status. Har redusert utgiftssiden
betydelig. Ca. 50 påmeldte. Om MCN skal bidra ved evt. underskudd blir en diskusjon vi tar når
vi har fasit i hånd etter kongressen.

22/15 Innlemmelse av FAMIT.
Boje orienterte om FAMIT-statusen. Lar alt bero til over påske. Boje informerer om sakens
gang på neste styremøte. Boje og Geir samordner kalendre MCN/FAMIT.
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22/16 Status mentorordning for juniorer
Alle juniorene har mottatt e-post med informasjon om ordningen, og om at de vil bli kontaktet
av Trude eller Tor. Tor har snakket med et par av dem. Trude følger opp «sine». Når
juniorenes behov og ønsker er kartlagt kjører Tor en kickoff med mentorene for felles
forståelse av oppgaven.
Alle mentorer skal fremlegge politiattest. Geir følger opp når navnene er klare.

22/17 Fysiske møter i Oslo.
Tor har sendt ut et notat til styremedlemmene (vedlagt her). Der det er mulig ønsker vi å
koble oss på Magic Club, og å få til et tettere samarbeid med Davido rundt planleggingen.
I tillegg forsøker vi ta opp igjen hovedsamlingene på en helgedag. Geir booker lokale.
Mads orienterte om alternative gjester og lander dette i løpet av kort tid. Styret vedtok å gå
for et medlemsmøte 12.mai i forkant av Magic Club, samt en «sommerfest» 20.august. Ulike
forslag til lokalisering av «sommerfesten» er til vurdering. Mads og Tor starter planleggingen.

22/18 Møteplan styremøter
Følgende datoer ble fastsatt: 25.april, 18.mai, 30.mai og 13.juni. Alle digitale. I tillegg møtes
styret under «Magic in Hell».

22/19 Eventuelt
Boje orienterte om nok en henvendelse fra samme eksterne person angående tildeling av
«pris». Avslutter saken med et nok et negativt svar.

22/20 Informasjonsrunde
Boje orienterte om morsom ett-triks-konkurranse fredag kveld under «Magic in Hell».

Møte avsluttet kl.22.00

Referat MCNs styremøte 04.04.2022. Side 2 av 2. Geir Gjelten

NOTAT
Til Styret i MCN
Fra Mads og Tor
Bakgrunn
MCNs medlemsundersøkelse viser at medlemmene har et sterkt ønske om å
fortsette med MCN live, samtidig som de ønsker seg fysiske møter med høy sosial
faktor og tid til mingling. I møte mellom Davido, Geir, Mads og Tor 23.3 ble følgende
alternativer diskutert
Alternativer fysiske møteplasser
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

I forkant/etterkant av Magic Club. Davido kjører sone Magic Club
arrangementer på torsdager, og han vurderer å arrangere neste MC
5:5, 12.5 eller 19.5 (Davido har nå bestem 12.5 )
Kveldsmøte på ukedag? Tidligere styrer gikk bort fra dette, og
valgte heller å arrangere 3-4 Hovedsamlinger på en lørdag eller
søndag
Hovedsamlingene ble organisert på forskjellige steder i Oslo
sentrum. best erfaring var det fra bruk av Sentralen.
Hotell i Oslo sentrum? Har vi en trylle interessert hotelldirektør som
kan gi oss et generøst tilbud? Gjerne hvor vi stiller med noen av
våre tryllere som motytelse. Petter Stordalen er trylleinteressert og
har brukt Jon Ensor mye. Jon er dessverre ikke MCN medlem (for
øyeblikket)
Sommerarrangement på Tryllemuseet. Davido har fortalt oss at
planen er å sette opp «familedager» med show på gården til
Curty/Tryllemuseet. Kan vi busse en Oslo gjeng fram og tilbake dit.
Stian Andersson har en «Magic Ranch» rett over på den andre
siden av svenskegrensen. Kan det være en alternativ plass for
fysisk møte
Til en hovedsamling/ Magiske Timer kan vi også vurdere
Beitostølen og Straaen hotell. Begge disse hotellene har trylle
interesserte direktører.

Anbefaling
Mads og Tor har hatt et par samtaler og konkludert med at vi i første omgang går for
møter ifm Magic Club,- og at vi i tillegg starter opp med hovedsamlinger igjen. Dere
får siste nytt fra oss når vi møtes mandag kveld. Vi har allerede snakket med flere
aktuelle bidragsytere.

Mads og Tor
31.3.22

