
Referat årsmøte 19/4-2009 
 
Sak 1. Godkjennelse av fremmøtte representanter. 
Samtlige 21 fremmøtte ga seg til kjenne og alle deltakere på årsmøte var 
medlemmer av Norsk Volvo Amazon Klubb. 
 
Sak 2. Valg av møteleder og referent samt representant til å underskrive 
protokollen. 
Som møteleder ble Arve Larsen valgt. Som referent ble Rune Hallberg valgt. 
Medlem Atle Jansen ble valgt til å underskrive protokollen. 
 
Sak 3. Godkjenning av innkallelse. 
Innkallelsen ble godkjent av et samlet årsmøte. 
 
Sak 4. Årsberetningen. 
Arve Larsen leste igjennom styrets årsberetning 2008. Årsberetningen ble 
deretter godkjent av årsmøte. 
 
Sak 5. Regnskap 2008. Budsjett 2009. 
Håkon Frogner leste opp og presangterte regnskap for 2009. De enkelte 
avvikene mellom regnskap og budsjett 2008 ble forklart og redegjort for. 
Regnskapet ble godkjent av årsmøte med forbehold om at revisor også gjør det 
da han er tilbake fra utlandsopphold. 
Deretter ble budsjett 2009 lest opp av Håkon Frogner 
Forslag fra årsmøte om å endre kostnaden på internett til 2500 ble vedtatt av et 
samlet årsmøte. 
Start kontingenten til Midt-Norge avdelingen er ikke tatt med i budsjettet for 
2009. Dette føres inn i en egen post under oppstart og bidrag til lokalavdelinger. 
Denne posten ble vedtatt av årsmøte. 
Budsjett ble vedtatt av årsmøte med de overnevnte endringene. 
 
Sak 6. Medlemskontingent 2010. 
Innstillingen til styret var å bevare dagens kontingent uforandret. 
Ingen hadde noe å bemerke til dette. Innstillingen ble godkjent. 
 
300kr. Ordinært medlem 
250kr. Alderspangsionister 
50kr.  Husstand 
350kr. Utenlands medlem. 
 
 
 
 



Sak 7. Valg. 
Det ble lagt frem for årsmøte om hvem som var på valg og valgkomiteen sin 
henstilling til styret. Det ble gjort klart at 4. styremedlem Pål-Magnus Lilleberg 
ikke stiller til gjenvalg og styret ser ikke noe behov for et utvidet styre som de 
har fått godkjenning av årsmøtet de to foregående år. Derfor blir 4. styremedlem 
ikke erstattet  
Årsmøte besluttet enstemmig å vedta styrets henstilling. Styret består av disse 
etter årsmøte. 
 
Leder.  Bengt Lybekk. (Ikke på valg) 
Sekretær.  Rune Hallberg. (Valgt for 2 år) 
Kasserer.  Håkon Frogner. (Valgt for 2 år) 
1. styremedlem. Arve Larsen. (Valgt for 2 år) 
2. styremedlem. Christian Holck. (Ikke på Valg) 
3. styremedlem.  Johan Øvrum. (Valgt for 1 år) 
 
I tillegg valgte årsmøte følgende personer til representere følgende verv. 
 
Valgkomite.  Christian Holck og Andreas Haugen (Valgt for 1 år) 
 
Revisor.  Aasmund Kleve (Valgt for 1 år) 
 
 
Valget avsluttet den formelle delen av årsmøte. 
 
  
 



Styret for Norsk Volvo Amazon Klubb har for året 2009 (fra og med årsmøtet) vært: 
 

Leder   Bengt Lybekk  
 Sekretær  Rune Hallberg  
 Kasserer  Håkon Frogner  
 1. styremedlem Arve Larsen 
 2. styremedlem Christian Holck  
 3. styremedlem Johan Øvrum  
  
 
Om styrets sammensetning 
Styret har gjennom hele 2009 inneholdt 6. styreverv. Dette er flere styreverv enn hva 
klubbens vedtekter tillater, men styret har under hele perioden arbeidet med dispensasjon fra 
forrige årsmøte vedr. antall styreverv. Samarbeidet innad i styret har vært upåklagelig. 
Geografisk befinner hovedtyngden av styret seg på Østlandet med en leder bosatt på Ål i 
Hallingdal som et ytterpunkt.  
 
Styremøter 

Styret har også for denne perioden avholdt styremøte i forkant av hver ordinære Amazonpost. 
Det vil si at styret har avholdt 4 ordinære møter i perioden. I tillegg ble det avholdt et 
styremøte i forkant av forrige årsmøte. Styret har avholdt møter hjemme hos noen i styret med 
enkel bevertning. 
 
Økonomi 
NVAKs økonomi har for perioden igjen vært preget av normal aktivitet etter et 2007 med 
mindre aktivitet. Varekostnaden i 2008 representerer kostnaden for varene klubben har solgt i 
løpet av året. I forhold til budsjettet som ble satt for 2008, er den største forskjellen økte 
portoutgifter og økte stand- og treffkostnader. Økningen i porto skylles i hovedsak en egen 
brevutsendelse vedr. forrige årsmøte. Hovedårsaken til stand- og treffkostnadene er innkjøp 
av bort og stoler fra museet på Strømmen hvor klubben eide andeler inntil museet ble stengt i 
2008. Dette kjøpet av møbler ble ført på stand- og treffkostnader i mangel av en bedre egnet 
konto. 
 
Rekruttering 
Styret har gjennom perioden arbeidet grundig med rekrutteringen. Gjennom året har klubben 
vært synlig med egen stand/eget telt ved en rekke treff. Fortsatt melder de aller fleste nye 
medlemmer sin interesse gjennom nvak’s nettside www.nvak.no.  
 
NVAK på internett 
www.nvak.no har i løpet av året blitt hyppig brukt. Tradisjonelt har markedsplassen vært 
publikumsyndlingen til våre brukere.  
 
Rekvisita 
Klubbens rekvisitabeholdning er der den skal være.  
 
AmazonPosten 

AmazonPosten har kommet ut med 5 utgivelser i løpet av 2009 (4 ordinære utgivelser, 1 
matrikkel). Redaksjonskomiteen som styret utgjør, er pålagt å bidra til hvert nummer av 
AmazonPosten. 2009 har vært et bra år hva bidrag i Amazonposten gjelder. Redaktøren har nå 



benyttet seg av tett opptil samtlige artikler som har ligget på vent og er atter en gang avhengig 
av ”friskt” materiale i større mengder for å sikre utgivelsene i 2010.  
 
 
Treffsesongen 2009 

NVAK har vært representert på de fleste av de ”store og kjente” treffene. Treff hvor NVAK 
har vært representert ved egen stand: 
 
• Ekeberg vår og høst 
• Ål 
• NVAKs landstreff i Stavern. 
 
For utfyllende informasjon om de forskjellige treffene, vises det til tidligere/kommende 
utgaver av AmazonPosten.  
 
Landstreffet i Stavern 17-19 juli 

Norsk Volvo Amazon Klubb avholdt i 2009 sitt årlige landstreff i Stavern midt i fellesferien 
under de såkalte GladeDager. 
Til tross for et helt nytt sted for oss var det også i år et vellykket landstreff. 
 
Etter innkvartering og velkomst på en solfylt fredag ble lørdagen en våt opplevelse. Regnet 
pøste ned i store mengder fra morgen til kveld. I år skulle deltagerne på vårt landstreff være 
med i det årlige veteranbilløpet kaldt Gladløpet. For første gang på mange år var landstreffet 
vårt lagt til en helg med et annet treff som skulle være aktiviteten på lørdag. Tross alt vannet 
fra oven stilte så å si alle til start. Vi satte da et stort Amazon preg på løpet med våre nærere 
40 biler. Kvelden ble avsluttet med grilling, loddsalg og premieutdeling av loddpremier 
sponset av vår sponsorer.  
Søndag startet med rigging av klubbtelt og kafeteria for dagens bilutstilling. Etter lørdagen 
var det noen få som hadde valgt å dra hjem. Men det var flere som kom på dagstur på søndag 
og da utstillingen var i gang hadde vi fått til sammen 68 biler på plass. Premieutdeling i de 
forskjellige klassene var klart. I år hadde vi i styret laget premier på dugnad. En fin ting å 
gjøre synes vi, da den vanlige pokalen blir litt ”kjedelig” i lengden.  
Selv om vi var på nytt sted med litt forandringer i programmet en foregående år ble oppmøtet 
på selve treffet meget bra. Dette må vi si oss svært godt fornøyde med. 
 
Lokalavdelinger 

Klubben har i 2009 hatt 3 aktive lokalavdelinger; Oslo- og Akershus, Bergen og Midt-Norge. 
Samtlige har gjennom året hatt god aktivitet i form av medlemsmøter og treff og aktivt bidratt 
med stoff til Amazonposten. Styret ønsker å takke de som bidrar til holde liv og aktivitet i 
lokalavdelingene. 
 
Medlemsutvikling 

Pr 31.12.2009 hadde NVAK 1363 medlemmer. Tilsvarende antall forrige år var 1371. Med 
andre ord så har NVAK for første gang siden klubbens start i 1990 hatt en nedgang i antall 
medlemmer fra et år til et annet. Styret håper at så mange som mulig også følger klubben 
videre i 2010.  
 
 
 
For styret i Norsk Volvo Amazon Klubb 



 
Bengt Lybekk 
Rune Hallberg 
Håkon Frogner 
Christian Holck 
Arve Larsen 
Johan Øvrum 


