
Årsmøtereferat 2003-02-27 
 
Årsmøtet ble avholdt søndag 23. februar kl 13:00 i kantinen til Strømmen Motormuseum 
på Strømmen. Et fulltallig styre var representert, så også var redaktør samt 18 fremmøtte 
medlemmer. I realiteten møtte det 19 personer, men da siste personen viste seg ikke å 
være medlem, er sannheten. Imidlertid ble denne personen vervet og skal i løpet av kort 
tid ha blitt medlem.  
 
Sak 1. Valg av møteleder og referent 
Møtet ble åpnet av Pål-Magnus Lilleberg. Styrets forslag på Pål-Magnus Lilleberg som 
møteleder og Håkon Frogner som referent ble godkjent av de fremmøtte. 
 
Sak 2. Godkjenning av innkalling og årsberetningen 2002 
Innkallingen til årsmøtet som har vært publisert i vedlegg til Amazonposten nr 1/2003, 
samt på internett (dog med feil tidspunkt, senere rettet opp), ble godkjent uten 
anmerkninger. 
 
Sak 3. Årsberetningen 2002 
Årsberetningen ble gjennomgått av Pål-Magnus Lilleberg. Salen ønsket en nærmere 
gjennomgang av hvordan underslaget avdekket i 2002 faktisk hadde skjedd. Pål-Magnus 
Lilleberg og Arve Larsen redegjorde for hvordan underslaget hadde foregått. Til dette ble 
det reist kritikk på manglende revisor. Deretter ble årsberetningen godkjent uten 
anmerkninger. 
 
Sak 4. Regnskap 2002/Budsjett 2003 
Regnskapet for 2002 ble gjennomgått post for post av Pål-Magnus Lilleberg. Deretter ble 
revisorberetningen lest gjennom av Pål-Magnus Lilleberg. Det ble reist spørsmål fra salen 
om hvordan underslaget avdekket i 2002 (utført i 2001 og tidligere) faktisk hadde skjedd. 
Pål-Magnus Lilleberg og Arve Larsen informerte om dette. På vegne av tidligere styrer i 
NVAK mottokk styret kritikk vedrørende manglende revisor foregående år. Regnskapet 
for 2002 ble imidlertid godkjent uten anmerkninger. 
 
Budsjettet for 2003 ble også gjennomgått post for post av Pål-Magnus Lilleberg. Ved 
redegjørelse av budsjettert kalender 2004, mottok styret ros fra salen for kalenderen 2003. 
Styret takket for rosen, men tilegnet det meste av rosen til redaktør Arnt Willy Aardal. 
Budsjettet for 2003 ble med dette godkjent uten anmerkninger. 
 
Sak 5. Medlemskontingent 2004 
Styret redegjorde for sin innstilling om å beholde dagens kontingent på kr 250,-, dog må 
en mulig økning av kontingenten sees i sammenheng med en mulig økning av LMK-
kontingenten. Fra salen kom det forslag om en økning av kontingenten på kr 50,-. 
Forslaget var begrunnet i dagens situasjon hvor klubben tærer på kapitalen samt at en 
økning på kr 50,- ikke vil virke avskrekkende for allerede betalende medlemmer. Til 
dette ble det reist et motforslag, også fra salen, om å beholde dagens kontingent på kr 
250,-. Fra styret ble det nevnt at klubben ikke er tjent med å ha såpass mye penger på bok 
sett i lys av NVAK driver som interesseorganisasjon med ”none-profitt” som mål. 



Deretter ble det votert om vi skulle beholde dagens kontingent på kr 250,- eller heve 
kontingenten til kr 300,-. Kr 250,- fikk et klart flertall. 
 
Sak 6. Innkomne forslag 
-Fra Arve Larsen var det kommet inn forslag til endring av vedtektene punkt 5 (forslag 
og begrunnelse for denne vedlagt årsmøteinnkallelsen i Amazonposten nr 1/2003. 
Forslaget ble lest gjennom av Lilleberg og godkjent med en modifisering slik at det nye 
punkt 5 i vedtektene nå lyder: 
 
”Styret består av en leder, kasserer, sekretær/nestleder, 1. styremedlem og 2. 
styremedlem. Styret velges av årsmøtet. Dersom en av de fem i styret i løpet av perioden 

ikke lenger kan eller er villig til å fortsette sitt verv har Styret fullmakt til, dersom de 

ønsker; å utnevne en person som styremedlem med varighet inntil førstkommende 

Generalforsamling. Denne GF bestemmer så ved valg om personen skal innlemmes i 

Styret for en periode eller erstattes av en annen. Styret er beslutningsdyktig når 2/3 av 
styremedlemmene er tilstede. Alle styremedlemmene må være medlemmer av klubben. 
Hvert styremedlems mandat er like stort. I tilfelle stemmelikhet, har lederen 
dobbeltstemme. Lederen har ansvaret for den daglige driften av klubben. Styret er 
ansvarlig ovenfor årsmøtet og skal legge fram revidert regnskap for godkjenning av 
årsmøtet. I tillegg bør avgående styre utarbeide budsjettforslag for kommende år uten at 
dette på noen måte binder det nye styret. En representant fra hver lokalavdeling, samt 
redaktør av AmazonPosten gis tale- og forslagsrett på styremøter. Representanten velges 
av de respektive lokalavdelingers årsmøte for et år av gangen, og skal motta innkalling 
med saksliste før og referat etter hvert styremøte. Representanten vil med dette være 
kontaktperson mellom hovedstyret og lokalavdelingene. Styret har anledning til som 
følge av økonomiske misligheter eller foreningsfiendtlig virksomhet etc. å ekskludere 
medlemmer. Styret er selvfølgelig ansvarlig ovenfor årsmøtet med hvert enkelt vedtak. 
Styret utgjør samtidig  en redaksjonskomitè for AmazonPosten, jfr. pkt. 9.” 
 
-Fra Styret var det kommet inn forslag til endring av vedtektene punkt 9 (forslag og 
begrunnelse for denne vedlagt årsmøteinnkallelsen i Amazonposten nr 1/2003. Forslaget 
ble lest gjennom av Lilleberg og godkjent uten anmerkninger. 
 
-LMK: Styret informerte om LMK’s planer om å øke dagens kontingent fra kr 5,- pr. 
medlem til kr 15,- pr. medlem. Dette ønsker LMK å gjøre for å kunne ansette en person 
fulltid samtidig som de kutter tilbudet til sine medlemmer. Styret oppfatter dette urimelig, 
samt at 2002 har vist at LMK kan være svært så vanskelige og ha med å gjøre. Årsmøtet 
besluttet at styret skulle forhandle med LMK om en rimeligere løsning, alternativt å 
vurdere en utmeldelse. 
 
-Strømmen Motormuseum: Styret informerte om dagens situasjon hvor det til tider er 
svært vanskelig å få medlemmer til å stå museumsvakt de helgene vi er pålagt av 
Strømmen Motormuseum å stille vakter. Årsmøtet presiserte at dette er noe styret i 
NVAK må jobbe videre med for å forbedre. Karl ??? meldte seg frivillig til å ha et 
oppsyn med bemanningen på motormuseet, noe som årsmøtet applauderende bifalt. 
 



Sak 7. Valg 
Lilleberg minnet årsmøtet om at ingen valgkomitee ble valgt ved årsmøtet 2002. Som et 
resultat av dette, har styret måttet påta seg denne oppgaven. Lilleberg og Håkon Frogner 
har derfor fungert som en valgkomitee. Stein Christian Husby ønsket ikke gjenvalg, så 
også Svein Warberg. Valgkomiteen presenterte deretter sin innstilling til nytt styre i 
NVAK: 
 
Leder:   Håkon Frogner 
Sekretær:  Svein Tore Pedersen 
Kassere:  Pål-Magnus Lilleberg 
1. styremedlem: Arve Larsen 
2. styremedlem: Christian Holck 
 
Kanditatene presenterte seg for årsmøtet. Det fremkom ikke benkeforslag på flere 
kandidater, og valgkomiteens forslag ble således enstemmig bifalt. 
 
Som revisor for 2003 ble, etter benkeforslag, Åsmund Kleve valgt.  
 
Valgkomitee 2003 ble Svein Warberg og Stein Christian Husby. 
 
Årsmøtet ble deretter hevet. 


