
Referat fra Årsmøtet 2004 
 
Årsmøtet ble avholdt søndag 22. februar i lokalene til Strømmen Motormuseum. Et 
fulltallig styre samt redaktør og 16 medlemmer var representert. Til behandling forelå: 
 
1. Godkjennelse av fremmøtte representanter. 

Samtlige fremmøtte ga seg til kjenne slik at det ikke var noen tilstede som ikke var 
medlem i Norsk Volvo Amazon Klubb. 
 

2. Valg av møteleder/referent, samt styrerepresentant til å underskrive protokollen. 
Til møteleder ble Pål-Magnus Lilleberg valgt. Håkon Frogner ble valgt som referent 
og Kim Steven Larsen til å underskrive protokollen. 
 

1. Godkjennelse av innkalling 
Innkallingen til årsmøtet ble godkjent uten anmerkninger. 
 

2. Årsberetning 
Pål-Magnus Lilleberg leste gjennom årsberetningen 2003. Det ble reist spørsmål fra 
salen vedrørende de ulike lokalavdelingers utvikling. Lilleberg redegjorde for de ulike 
lokalavdelingenes utvikling og tilstand. Arve Larsen kunne samtidig informere om en 
mulig lokalavdeling som er på gang i Skiens-området. Etter dette ble årsberetningen 
godkjent uten anmerkninger. 
 

3. Regnskap 2003/Budsjett 2004 
Lilleberg presenterte regnskapet for 2003. Salen ytret ønske om opplysninger 
vedrørende de forskjellige avvik mellom faktisk regnskap og budsjett. Avvikene ble 
forklart og akseptert. Etter dette ble regnskapet 2003 vedtatt og fastsatt. 
 
Budsjett 2004:  
Lilleberg gjennomgikk budsjettet for 2003 og redegjorde for de ulike postene i 
budsjettet. Salen stilte spørsmål vedrørende økningen på budsjettet for LMK-
kontingent. Salen kom frem til at NVAK får lite igjen i forhold til det vi betaler. 
Styrets innstilling er å forsøke et år til. Ingen innvendinger.  
 
Det ble reist forslag fra salen om å prøve å få til et liknende forhold slik som Amcar 
har hvor LMK godtar også modifiserte biler slik at en LMK-tilknytning ikke må være 
selvsagt. Styret noterte seg dette forslaget og informerte samtidig om at dette er noe 
som det kontinuerlig blir jobbet med. 
 
Det kom også forslag fra salen om å kutte ut Amazonkalenderen fra og med 2005. 
Diskusjonen gikk så noen runder på dette temaet hvor resultatet ble at kalenderen er 
ønsket også i fremtiden, men at det er ønskelig med en løsning hvor kalenderen blir 
gjort så rimelig som mulig. 
 
Budsjettet ble deretter vedtatt uten andre endringer enn det som fremkommer av punkt 
4. 

 
4. Medlemskontingent 2005 

Styrets innstilling ble opplest av Lilleberg. Salen stilte seg undrende til en så markant 
økning og fremmet et forslag om å heve kontingenten til kr 300,- og samtidig 



opprettholde dagens kontingent på kr 250 for alderspensjonister. I denne sammenheng 
ble styret (dersom forslaget ble vedtatt) gitt adgang til, på den måten styret så 
hensiktsmessig, å kartlegge antall alderspensjonister. Forslaget ble deretter tatt opp til 
votering: 17 for forslaget og 1 mot. Forslaget ble med dette vedtatt. 
 

5. Innkomne forslag 
Det var ikke kommet noen innkomne forslag til årsmøtet 2004. 

 
6. Valg 

På valg ved dette årsmøtet var sekretær, kasserer og 2. styremedlem. Valgkomiteen, 
ved Svein Warberg og Stein Christian Husby, redegjorde for valgkomiteens innstilling 
med tilhørende presentasjon av kandidatene. Denne innebar en utvidelse av styret med 
ett verv: 3. styremedlem som da også var på valg. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
Styret utgjør etter dette: 

Leder:   Håkon Frogner 
Sekretær:  Rune Omarstrand 
1. styremedlem Arve Larsen 
2. styremedlem Christian Holck 
3. styremedlem Tom Pettersen 

 
Den nye styresammensetningen resulterte i at en endring av klubbens vedtekter ble 
nødvendig. § 5 første setning endres til  

”Styret består av minimum en leder, kasserer, sekretær/nestleder, 1. 
styremedlem og 2. styremedlem og kan eventuelt utvides med inntil 2 
medlemmer som vil få betegnelsen 3. og 4. styremedlem.”  

Også denne endringen ble enstemmig vedtatt. 
 
Som ny valgkomite ble Svein Warberg, Bengt Lybekk og Christian Holck. Til revisor 
ble valgt Åsmund Cleve. 
 
Møtet ble deretter hevet. 
 
 


