
Referat fra Årsmøtet 2005 
 
Årsmøtet ble avholdt søndag 13. mars i lokalene til Strømmen motormuseum. Styret var representert ved: 
Christian Holck, Pål-Magnus Lilleberg og Håkon Frogner 
 
 

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

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

3. Godkjennelse av innkalling 
Innkallingen til årsmøtet ble godkjent uten at noen hadde noe å bemerke. 
 

4. Årsberetning 2004 
Pål-Magnus Lilleberg liste gjennom styrets årsberetning 2004 for Norsk Volvo Amazon Klubb. 
Årsberetningen ble godkjent av samtlige fremmøtte. 
 

5. Regnskap 2004 / Budsjett 2005 
Pål-Magnus Lilleberg presenterte regnskapet for 2004. Enkelte avvik mellom regnskap og 
budsjett 2004 ble forklart og redegjort for. I forkant av årsmøtet ble styret kontaktet av enkelte 
medlemmer som ønsket en nærmere redegjørelse for Landstreffet 2004. Av den grunn presenterte 
styret et eget regnskap for Landstreffet 2004 som bedre forklarte de faktiske forhold. Styrets 
lovte samtidig å vedlegge forklaring som eget vedlegg til Amazonposten nr. 3 2005. Styret fikk 
ros fra salen for denne presiseringen av regnskapet hvorpå ingen hadde noe å tilføye regnskapet 
for 2004. Regnskapet ble etter dette godkjent. 
 
Budsjettet for 2005 ble deretter presentert av Pål-Magnus Lilleberg. Ingen hadde noen spørsmål 
til budsjettet som således ble godkjent.  
 

6. Medlemskontingent 2007 
Styrets innstilling var å bevare dagens kontingent uforandret. Ingen hadde noe å bemerke til 
dette. Innstillingen ble godkjent. 
 

7. Inkomne forslag 
I forkant av årsmøtet hadde styret ikke mottatt noen saker til behandling.  
 
Likevel kom det et benkeforslag fra styret ved Pål-Magnus Lilleberg om at styret ønsket seg hjelp 
til å arrangere kommende Landstreff 2005. Etter litt diskusjon i salen om hva som trengtes av 
hjelp, meldte følgende personer seg til å, sammen med styret, utgjøre en ”landstreffkomitè: 
  Ansvar for organisering av delesalg: Per Brynildsen 
  ”Hjelpemannskap”   Jo Mæhle, Øystein Johansen, Johan Øvrum, 

Rune Hansen, Kim Steven Larsen, Svein 
Warberg. 

 
Og mens mann pratet om Landstreffet, kom spørsmålet om klassifisering og premiering av  
biler opp fra Per Brynildsen. Han ønsket at styret nedsatte en komitè som blir satt til å en gang 
for alle fastsette de forskjellige klasser som skal premieres på NVAK-treff samt fastsette kravene  
til hver klasse. Møtet applauderte dette, noe styret spontant utnevnte Per Brynildsen sammen med 
Kim Steven Larsen til å gjøre. 



 
 
 
8. Valg: 
Svein Warberg informerte på vegne av valgkomitèen om hvem som var på valg. Etter valget 
utgjør styret i NVAK: 
- Leder (valgt for 2 år)      Bengt Lybekk 
- Sekretær (valgt for 2 år)   Håkon Frogner 
- 1. styremedlem (valgt for 1 år)   Arve Larsen 
- Valgkomite (valgt for 1 år)   Svein Warberg og Arve Larsen,  
- Revisor (valgt for 1 år)    Åsmund Cleve 
 
Valget av nytt styre rundet av den formelle biten av årsmøtet. Som en avslutning på møtet ble det 
servert pizza og brus/kaffe til alle fremmøtte. Møtet ble deretter hevet. 


