
Årsmøtet 2006 
 
Sak 1. Godkjennelse av fremmøtte representanter 
Samtlige fremmøtte ga seg til kjenne og alle deltakere på årsmøtet var medlem av 
Norsk Volvo Amazon Klubb.  
 
Sak 2. Valg av møteleder og referent samt representant til å underskrive 
protokollen 
Som møteleder ble valgt i år som i fjor Pål-Magnus Lilleberg. Referent ble valgt 
Håkon Frogner og Kim Steven Larsen til å underskrive protokollen. 
 
Sak 3. Godkjennelse av innkalling til årsmøtet 2006 
Innkallelsen til årsmøtet ble godkjent uten anmerkninger. 
 
Sak 4. Årsberetning 2005 
Pål-Magnus Lilleberg leste gjennom styrets årsberetning 2005 for Norsk Volvo 
Amazon Klubb. Årsberetningen ble deretter godkjent av årsmøtet. 
 
Sak 5. Regnskap 2005/Budsjett 2006 
Pål-Magnus Lilleberg presenterte regnskapet for 2005. Enkelte avvik mellom 
regnskap og budsjett 2005 ble forklart og redegjort for. Særlig ble et ekstraordinært 
tap i sammenheng med brann i lokalene hvor NVAK’s rekvisitalager befant seg, sirlig 
forklart. Et forklarende oppsett som spesifikt viste et regnskap for Landstreffet 2005 
ble også forelagt årsmøtet. Etter denne omfattende presentasjonen godkjente årsmøtet 
regnskapet 2005 uten bemerkninger. 
Deretter ble budsjettet 2006 presentert på samme måte av Pål-Magnus Lilleberg. 
Ingen hadde spørsmål til budsjettet som således ble godkjent. 
 
Sak 6. Medlemskontingent 2007 
Styrets innstilling var å bevare dagens kontingent uforandret. Ingen hadde noe å 
bemerke til dette. Instillingen ble godkjent. 
 
Sak 7. Fastsettelse av NVAK’s utstillingskriterier 
Årsmøtet 2005 besluttet at det skulle nedsettes en komitè som skulle utarbeide et sett 
med utstillingskriterier til bruk ved NVAK’s landstreff 2005. Dette ble gjennomført 
med stort hell. Derfor ble de samme utstillingskriteriene som ble benyttet ved 
Landstreffet 2005 nå lagt frem for årsmøtet 2006 slik at NVAK kan få sitt eget sett 
med utstillingskriterier satt av klubbens øverste organ. Kriteriene ble opplest av Pål-
Magnus Lilleberg og deretter godkjent av årsmøtet. 
 
Sak 8. Innkomne forslag 

8.1 Etiske retningslinjer for NVAK 
Det innkomne forslaget ble presentert for årsmøtet etterfulgt av styrets 
henstilling om å ikke vedta foreslåtte regelsett. Årsmøtet valgte enstemmig å 
vedta styrets henstilling. 
 
Pål-Magnus Lilleberg leste deretter opp et motforslag til det opprinnelige 
foreslåtte retningslinjer. Før årsmøtet fikk stemt over dette motforslaget, ble 
det bemerket fra salen at de stilte seg undrende til at klubben i det hele tatt 
skulle trenge etiske retningslinjer. Imidlertid var motforslaget såpass forsiktig 



sammenliknet med det opprinnelige forslaget, slik at årsmøtet besluttet at 
motforslaget settes ut i livet fra og med 2006 og blir ved årsmøtet 2007 
foreslått som et vedlegg til allerede gjeldende vedtekter. 

 
Sak 9. Valg 
Valgkomiteen ved Arve Larsen informerte årsmøtet om hvem som var på valg og 
valgkomiteens henstilling til ”nytt” styre. Årsmøtet besluttet enstemmig å vedta 
valgkomiteens hennstilling. Styret utgjør etter dette: 
 Leder   Bengt Lybekk (ikke på valg) 
 Sekretær  Håkon Frogner (ikke på valg) 
 Kasserer  Pål-Magnus Lilleberg (valgt for 2 år) 
 1. styremedlem Arve Larsen (ikke på valg) 
 2. styremedlem Christian Holck (valgt for 2 år) 
 3. styremedlem Tom Pettersen (valgt for 2 år) 
  
I tillegg valgte årsmøtet følgende personer til å bekle følgende ”verv”: 
 Valgkomitè  Jo Mæhle og Christian Holck (valgt for 1 år) 
 Revisor  Aasmund Kleve (valgt for 1 år) 
 
 
Valget avsluttet den formelle delen av årsmøtet. Det hele ble rundet av med servering 
av pizza med brus/kaffe samt filmfremvisning av gamle rallyfilmer (takk til Christian 
Holck!).  
 
 


