
Årsmøtereferat 2002 
 
Årsmøtet ble avholdt lørdag 27. april kl 1600 i lokalene til Tyrifjorden Camping i Hole i 
Buskerud. Bakgrunnen for valg av møtelokale og tidspunkt var at samme dag gikk det årlige 
mekketreffet hos familien Larsen i samme kommune av stabelen. Ved å slå de to arrangementene 
sammen (av erfaring trekker mekketreff mye folk), håpet styret på et stort fremmøte. Dette skulle 
vise seg å slå til i en viss grad, i overkant av 30 medlemmer møtte frem. Klubben spanderte 
forfriskninger på de fremmøtte.  
 

Fra styret møtte:  
1. styremedlem Odd Kjølseth  
2. styremedlem Svein Warberg  
Redaktør Arnt Willy Aardal   
 

Sak 1. Valg av møteleder og referent 
Møtet ble åpnet av Svein Warberg. Styrets forslag på Stein Chr. Husby som møteleder og Svein 
Warberg som referent ble godkjent av de fremmøtte.  
 

Sak 2. Godkjenning av innkalling 
Innkallingen til møtet, som har vært publisert i AmazonPosten nr. 1/2002, som separat vedlegg til 
AmazonPosten nr. 2/2002, samt på klubbens hjemmesider på Internett, ble godkjent uten 
anmerkninger.   
 

Sak 3. Årsberetning 2001 
Årsberetningen ble gjennomgått av Stein Chr. Husby og godkjent uten anmerkninger.  
 

Sak 4. Regnskap 2001/Budsjett 2002 
Et sammendrag av regnskap og budsjett, som ikke var kommet med i møteinnkallingen, ble delt 
ut på møtet. I kasserers fravær ble regnskapet for 2001 gjennomgått og kommentert av Arnt Willy 
Aardal.  
Det ble reist spørsmål om klubben pt. hadde noe utestående gjeld. Styret avkreftet at så var 
tilfelle. På spørsmål om regnskapet var revidert av godkjent revisor, ble imidlertid styret svar 
skyldig. Årsmøtet anbefalte styret å sørge for revisjon av regnskap for 2002, før behandling på 
årsmøtet 2003. Styret tok årsmøtets anbefaling til etterretning. Regnskapet ble deretter godkjent 
av årsmøtet.  
Aardal gjennomgikk deretter budsjettet for 2002, som forut for årsmøtet var behandlet i 
styremøte. Kostnader i forbindelse med  møter og treff var falt ut. Styrets forslag om å legge inn 
kr 10.000,- til dette ble godkjent.  
Det ble reist spørsmål om evt. grunntilskudd til opprettelse av flere lokalavdelinger (konkret er 
det ønske om å starte opp lokalavdelinger i Østfold, Telemark og Troms). Siden planene er såpass 
usikre, ble det vedtatt å ikke sette dette opp som eget punkt i budsjettet, men heller ta det opp til 
behandling i styremøte.  



Styret ble kritisert for for liten aktivitet på inntektssiden. Det ble anbefalt å forsøke å øke 
rekvisitasalget og ellers bli mere kreative i så måte enn hva som har vært tilfellet de senere år. 
Styret tok kritikken til etterretning.  
Med disse anmerkninger ble budsjettet for 2002 godkjent.  
 

Regnskap 2001 
 
Inntekter  Utgifter 
 
Kontingent 259.150 Bladproduksjon 117.708 
Annonser 4.250 Porto 19.388 
Klubbrekvisita 8.458 LMK-kontingent 5.000 
LMK-provisjon 689 km-godtgjørelse 1.795 
Diverse 5.376 Vervekampanje 2.482 
  Treff/møtekostnad 4.702 
  InterNet 1.921 
  Klubbrekvisita 1.339 
  Diverse 1.980 
 
Sum 277.923 Sum 156.315 
 

Budsjett 2002 
 
Inntekter  Utgifter 
 
Kontingent 250.000 Bladproduksjon 245.000 
Annonser 8.000 Porto 25.000 
Klubbrekvisita 15.000 LMK-kontingent 5.000 
Rente 10.000 km-godtgj. 2.000 
  Telefon 1.500 
  Treff/Møtekostnader 10.000 
  InterNet 1.800 
  Klubbrekvisita 10.000 
  Uforutsette utgifter 2.000 
 
Sum 283.000 Sum 302.300 
 
 
Saldo pr 1/1-01 153.166 
Netto inntekt 121.608 
Saldo pr 31/12-01 274.744 
 
 

Sak 5. Medlemskontigent 
Selv om klubbens økonomiske situasjon skulle tilsi en forsiktig økning av kontigenten, anbefalte 
styret allikevel å opprettholde dagens nivå på kr. 250,-. Dette fordi en er redd for den uheldige 
signaleffekten en økning nå vil gi; etter ett år med svært lav aktivitet, kun tre utkomne numre av 



AmazonPosten, samt et sittende styre som ikke har fungert tilfredstillende, kan en 
kontigentøkning gjøre vondt verre, med stort frafall av medlemmer som mister vår tillit. Styret 
ønsker å gjenvinne tilliten ved å utsette en økning av kontigenten, noe som fikk årsmøtets bifall.    
Fra salen ble det reist et forslag om å ta i mot gaver fra enkeltmedlemmer, i tillegg til den 
fastsatte kontigenten. Forslagsstiller var medlem av Norsk Tempo Klubb, hvor man praktiserer en 
slik ordning. Styret tok forslaget til etterretning.  
 

Sak 6. Innkomne forslag 
Det forelå ingen forslag fra medlemmene.  
Derimot var det stilt forslag fra styret til endringer i pkt. 5, Styrets sammensetning og 9, 
Klubborgan i klubbens vedtekter (vedlagt den endelige årsmøteinnkallingen i AmazonPosten 
2/2002). Bakgrunnen for forslaget var at redaktør for AmazonPosten, Arnt Willy Aardal, ønsker å 
fratre styret og således bli avlastet for en lang rekke daglige gjøremål for klubben, men fortsette 
som redaktør. Nåværende pkt. i vedtektene gjør redaktøren dessuten eneansvarlig for at stoff blir 
produsert og bladet i det hele tatt kommer ut, noe som er klart urimelig. Tilgang på stoff har vært 
et markant økende problem de siste åra, noe som er en direkte årsak til kun tre utkomne numre i 
2001.  
Vedtektsendringene innebærer at styret samtidig utgjør en redaksjonskomite, som, sammen med 
lokalavdelingene, skal sikre tilgangen på stoff.  
Styrets forslag om vedtektsendringer inneholdt en liten trykkfeil. Under pkt. 9, ny tekst skal 
styrets medlemmer bidra med 2-3 bidrag «pr. nummer», ikke «pr. år». 
Etter denne presiseringen fikk styrets forslag til vedtektsendringer årsmøtets fulle tilslutning.   
 

Sak 7. Valg 
Som et resultat av vedtektsendringene under sak 6 ovenfor utgikk valg på redaktør.  
Valgkomiteen har bestått av Espen Malmin (ikke tilstede), Pål-Magnus Lilleberg (tilstede) og 
Stein Chr. Husby (tilstede). Lilleberg og Husby ledet valget. Kasserer og 2. styremedlem har ikke 
ønsket gjenvalg. Etter samtaler og møter med det sittende styret har i tillegg leder og sekretær 
valgt å stille sine plasser til disposisjon. På spørsmål fra salen om i hvilken form disse samtalene 
og møtene hadde funnet sted, forsikret valgkomiteen at de var ført på en ryddig og åpen måte og i 
en god tone. At de berørte ikke var tilstede på årsmøtet skyldtes helt andre, private forhold. 
Husby understreket sammenhengen mellom vedtektsendringene under sak 6 ovenfor og det 
arbeid valgkomiteen har gjort.  
Valgkomiteen fremla deretter sitt forslag til nytt styre:  
 
Leder: Stein Chr. Husby  
Sekretær: Pål-Magnus Lilleberg 
Kasserer: Håkon Frogner  
1. styremedlem: Arve Larsen  
2. styremedlem: Svein Warberg (ikke på valg)  
 
Kandidatene presenterte seg for årsmøtet. Det fremkom ikke benkeforslag på flere kandidater, og 
valgkomiteens forslag ble således enstemmig bifalt.  
 
Årsmøtet ble deretter hevet.  
 


