
Referat til årsmøte 23/9-12 
 

1. Godkjennelse av fremmøtte representanter. 
 

2. Valg av møteleder og referent samt representant til å underskrive 
protokollen. 
Som møteleder ble Kjell Hallberg valgt. Som referent ble Rune Hallberg valgt. 
Medlem Kim S. Larsen og Øyvind Ski ble valgt til å underskrive protokollen. 
 

3. Godkjenning av innkallelse. 
Innkallelsen ble godkjent av et samlet årsmøte. 
 

4. Årsberetningen. 
Årsberetningen for 2011 ble lest opp av styremedlem Arve Larsen. Årsberetningen 
2011 ble etter dette godkjent av årsmøtet uten kommentarer. 
  

5. Regnskap 2011. Budsjett 2012. 
Regnskapet 2011 og budsjett 2012 ble gått igjennom av Pål-Magnus Lilleberg som har 
vært stedfortredene kasserer. Han fortalte at ut i fra det vi har fått tilgang til etter 
Håkons bortgang har han ikke hatt mulighet til å dobbeltsjekke alle punkter i regnskap 
og budsjett. Men kunne fortelle at alle sluttsummer med penger i banken og kontanter 
stemmer med utsendt regnskap. Regnskap og budsjett har ligget på jobb pc’n til 
Håkon og denne har vært kryptert i forhold til type jobb han hadde. Familien har fått 
en tilgang til denne pc’n for å hente ut personlige dataer. Regnskapet og budsjett har 
dessverre ikke fulgt med i denne prosessen slik at NVAK dessverre ikke har tilgang til 
dette lenger. 
Regnskap for 2011 ble vedtatt av et samlet årsmøte. 
 
Et oppdatert budsjett for 2012 ble lagt frem og gått igjennom.  
Dette skal legges ved et referat i AmazonPosten. 
Budsjettet 2012 ble deretter godkjent av årsmøte. 
 
Et budsjett for 2013 ble lagt frem for og vise klubbens reelle utgifter i forhold til 
klubbladet. I klubbens drift ser vi at der er veldig høye utgifter i trykkerikostnadder og 
porto.  
 
Forslag til endringer foreslått av årsmøte er for eksempel matrikkel lagt ut på nett som 
en pdf-fil. Slik at medlemmer kan hente info der med brukernavn og passord. 
Matrikkel hvert 5 år. 
Matrikkel sendt på mail som en pdf-fil ved ønske fra hvert medlem.  
Generalforsamlingen påla styret og utarbeide en oversikt over alternative måter å utgi 
matrikkelen på. Dette skal være utarbeidet til årsmøte i 2013. Det er satt en stopper for 
utgivelse av matrikkelen frem til årsmøtet 2013. Redaktøren må dermed utgi et eller to 
ordinære utgivelser av AmazonPosten før en eventuell matrikkel.  
Matrikkel kommer opp som en egen sak på årsmøte 2013. 
 
Andre tiltak styret skal jobbe med er: 
Vurdere andre trykkerier. 
Gå tilbake til den gamle kalender typen. 
Redusere satser på km. godtgjørelser for styremedlemmer. 2kr. pr. km. 
Et mer selvfinansierende landstreff. 
Kontingent økning 2013. 
Flere annonser i AmazonPosten og annonser på hjemmesiden. 
Salg av mottatte gave fra Volvo forhandler Jacob Jorkend.  
 



6. Kontingent 2013. 
Årsmøtet stemte først om vi skulle øke kontingenten på standard, alders og utenlands 
medlem. Dette ble enstemmig vedtatt. 
Deretter ble det stemt for enten 40 kroner eller 50 kroner. Det ble vedtatt med 1 
stemme mot 16 for 50 kroner økning. 
Nye kontingenten for 2013 blir dermed: 
Standard medlem. 400kr. 
Alders medlem. 300kr. 
Utenlands medlem. 450kr. 
Husstand medlem. Forblir 50kr. 
 

7. Grense og vedtektskomiteen legger frem sitt forslag til bearbeidete 
statutter for Norsk Volvo Amazon Klubb. Grense og 
vedtektskomiteen fikk i oppdrag fra årsmøte 3/4-2011 om å gjøre 
dette. 
Pål-Magnus Lilleberg leste opp forslaget fra Grense og Vedtektskomiteen sitt forslag 
og utreddet for forandringene de hadde gjort.  
Det ble fremmet et forslag om og sette ned en helt ny komité som setter sammen 
dagens statutter med forslaget til Andreas Cleve. Lage helt nye statutter ut i fra disse to 
og presentere disse på årsmøte i 2013. Denne komiteen består av Stein Christian 
Huseby, Per Brynildsen og Kjell Hallberg. Samt eventuelt en i fra styret. 
Inntil da ber årsmøte at styret holder seg til punkt 15 og 16 i dagens vedtekter. 
 

8. Innkommende forslag. 
 

• Medlem Andreas Cleve legger frem sitt forslag til helt nye statutter i 
Norsk Volvo Amazon Klubb. 
Det ble fremmet et forslag om og sette ned en helt ny komité som setter sammen 
dagens statutter med forslaget til Andreas Cleve. Lage helt nye statutter ut i fra disse to 
og presentere disse på årsmøte i 2013. Denne komiteen består av Stein Christian 
Huseby, Per Brynildsen og Kjell Hallberg. Samt eventuelt en i fra styret. 

 
• Forslag fra Arve Larsen om tillatelse for styret om å kunne bruke en 

gitt sum penger uten forhåndgodkjennelse av årsmøtet hvis noe 
uforutsett skjer. 
Det ble fremmet et forslag om og sette ned en helt ny komité som setter sammen 
dagens statutter med forslaget til Andreas Cleve. Lage helt nye statutter ut i fra disse to 
og presentere disse på årsmøte i 2013. Denne komiteen består av Stein Christian 
Huseby, Per Brynildsen og Kjell Hallberg. Samt eventuelt en i fra styret. 

 
9. Valg. 
• Leder. Velges for 2 år. Vedtatt for 2 nye år. Enstemmig. 
 
• Styremedlem 2. Velges for 2 år. Benkeforslag på Per Brynildsen. Enstemmig 

valgt inn for 2 år. 
 

 
• Styremedlem 3. Velges for 1 år. Vedtatt for 2 nye år. Enstemmig 
• Ny kasserer. Pål-Magnus Lilleberg tar over kasserer jobben frem til årsmøtet 2013. 

Enstemmig vedtatt. 
 



• Valgkomite. Velges for 1 år. Stein Christian Huseby og Kim S. Larsen valgt for 
1. år. Enstemmig 

 
• Revisor. Velges for 1 år. Aasmund Cleve valgt for 1. år. Enstemmig. 



Årsberetningen 2012 
Styret for Norsk Volvo Amazon Klubb har for året 2012  
(fra og med det utsatte årsmøtet i september) vært: 
 
Leder   Bengt Lybekk  
Sekretær  Rune Hallberg  
Kasserer   Pål-Magnus Lilleberg 
1. styremedlem  Arve Larsen 
2. styremedlem  Per Brynildsen 
3. styremedlem  Johan Øvrum  
  
Om styrets sammensetning 
Styret har gjennom 2012 inneholdt 5 styreverv frem til vår 
kasserer Håkon Frogner sin bortgang i april. Etter dette var vi 
en liten periode bare 4 styremedlemmer inntil Pål-Magnus 
Lilleberg og Per Brynildsen sa seg villige til å hjelpe oss i 
styret fram til de senere ble valgt inn på årsmøte.  
Geografisk befinner hovedtyngden av styret seg på Østlandet 
med en leder bosatt på Ål i Hallingdal.  
 
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 årsmøte i september. Styret har avholdt 
møter hjemme hos noen i styret med enkel bevertning. Et 
møte ble avholdt på Frognersetra i forbindelse med et 
planleggingsmøte til landstreffet, sammen med den svenske 
Amazon klubben 
 
Økonomi 
NVAKs økonomi har gjennom 2012 vært noe presset i 
forbindelse med stadig økende porto og trykkerikostnader på 
klubb bladet vårt AmazonPosten. Årsmøtet i september valgte 
derfor å sette opp medlemsavgiften for 2013 med 50 kroner på 
alle typer medlemskap unntatt husstand. Styret fikk også i 
oppgave av årsmøtet å jobbe med andre innsparinger. Styret 
har jobbet med dette frem til årsskiftet og det ser ut for at vi i 
2013 kan spare mye på trykkerikostnader etter et veldig bra 
tilbud fra vårt nåværende trykkeri. I budsjettet for 2013 legges 
det også til grunn at medlemsmatrikkelen kun blir gjort 
tilgjengelig på www.nvak.no. Summen av innsparinger og 
endringer i driften skal resultere i en mer balansert drift, og 
samtidig gi muligheter for å gjennomføre aktiviteter som 
kommer de fleste til gode.  
 
Rekruttering 
Styret har gjennom perioden arbeidet med rekrutteringen. 
Vervekampanjen som i 2013 brakte 12 nye medlemmer til 
klubben. Gjennom året har klubben også 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. Forumet er fortsatt flittig i bruk selv om klubben 
nå også finnes på Facebook, som er mest beregnet for de som 
vil dele bilde av bilen sin eller legge ut Amazon prosjekter. 
Et av spareforslagene på årsmøte var å redusere utgivelse av 
klubb matrikkelen. Dette ble løst ved at nå er matrikkelen 
tilgjengelig på nettsiden til klubben, der bare medlemmer i 
klubben kan lage seg tilgang til denne. 
Det er også en del aktivitet på rekvisita bestillinger fra nettet.  
 
 

Rekvisita 
Klubbens rekvisita beholdning er stor. Styret jobber med å få 
redusert denne slik at vi ikke skal sitte inne med et så stort 
varelager som vi nå gjør. 
 
AmazonPosten 
AmazonPosten har kommet ut med 4 ordinære utgivelser i 
løpet av året. 2012 har vært et bra år hva bidrag i 
AmazonPosten gjelder. Lokalavdelingene har flittig bidratt og 
sammen med dere medlemmer har redaktøren mottatt bidrag 
til klubb bladet. 

Treffsesongen 2012 
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 
• Volvo treffet på Torpomoen 
• Kongsbergtreffet 
 
For utfyllende informasjon om de forskjellige treffene, vises 
det til tidligere/kommende utgaver av AmazonPosten.  
 
Landstreffet i Sverige. 
For første gang skulle landstreffet avholdes utenfor Norges 
grenser. Ikke veldig langt, bare over grensa til Sverige. Styret 
hadde i lengre tid etter landstreffet på Lista i 2011, 
samarbeidet med den svenske Amazon klubben om et  
Norsk-Svensk treff i 2012.  
Stedet falt på Karlstad der svenskene hadde funnet en stor 
campingplass med plass til de fleste. Det viste seg at det var 
godt det fantes nabo campingplasser for det ble rekord 
påmelding med over 200 deltagere på treffet. Treffet var delt 
opp slik at svenskene sto for programmet på lørdag og NVAK 
hadde sin tradisjonelle utstilling på søndag. Også på dette 
treffet hadde styret jobbet med en spesialpremie. 
Premieproduksjonen kan man lese mer om i AzP nr. 1 2013. 
 
Lokalavdelinger 
Klubben har i 2012 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. 
Lokalavdelingen i Midt-Norge arrangerte blant annet et 
vellykket treff i august. 
Styret ønsker å takke de som bidrar til å holde liv og aktivitet i 
lokalavdelingene. 
 
Medlemsutvikling 
Pr. 31.12.2012 hadde NVAK 1.304 medlemmer. Tilsvarende 
antall forrige år var 1.351. Altså har klubben for andre år på 
rad et synkende medlemstall. Årsaken til dette kan nok være at 
vi nådde toppen av et medlemstall på 1.396 i 2010 og at dette 
nå flater ut og stabiliserer seg rundt 1.300 medlemmer. Styret 
håper at så mange som mulig også følger klubben videre i 
2013.  
 
Styret i Norsk Volvo Amazon Klubb 
Bengt Lybekk 
Rune Hallberg 
Pål-Magnus Lilleberg 
Arve Larsen 
Per Brynildsen 
Johan Øvrum 
 


