
Referat til årsmøte 6/4-2013 
 

1. Godkjennelse av fremmøtte representanter. 
Alle 12 fremmøtte gjorde seg til kjenne og var medlemmer i klubben. 
 

2. Valg av møteleder og referent samt representant til å underskrive 
protokollen. 
Kjell Hallberg ble valgt til møteleder. Referent Rune Hallberg. Til å underskrive 
protokollen ble Jo Mæhle og Stein Christian Husby valgt. 
 

3. Godkjenning av innkallelse. 
Innkallelsen ble godkjent av årsmøte uten kommentarer. 
 

4. Årsberetningen. 
Pål Magnus Lilleberg leste gjennom årsberetningen.  
Årsberetningen ble lest opp med en liten kommentar i forhold til reelt medlemstal da 
de som melder seg inn etter 15. november både får medlemskap i året innmeldingen 
skjer og neste år. 
Årsberetningen ble så godkjent av årsmøte. 
 

5. Regnskap 2012. Budsjett 2013. 
Kasserer Pål Magnus Lilleberg gikk gjennom regnskap 2012 og budsjett 2013.  
Regnskap ble godkjent av årsmøte med en kommentar på om det kan innføres en 
startkontingent på nye medlemmer slik at portoutgiftene på ettersending av blader til 
disse kan reduseres. Styret skal se videre på dette. 
 
Budsjettet ble etter opplesning og gjennomgang godkjent av årsmøte. 
 

6. Kontingent 2014. 
Årsmøtet vedtokk og ikke endre kontingenten for 2014. Den forblir som i 2013. 
 

7. Lovkomiteen legger frem sitt arbeide som de ble valgt til å gjøre på 
årsmøte 23/9.2012 
Komiteen forklarte årsmøtet hvordan de hadde jobbet siden sist årsmøte. De hadde 
sendt ut sine vedtekter for høring til vedtektskomiteen og Andreas Cleve som kom med 
de to forslagene som lovkomiteen skulle sy sammen til ett regelverk. 
Alle hadde les det nye regelverket og ble godkjent av et samlet årsmøte. 
Det nye regelverket blir lagt ut på nettsiden til klubben og i et av de første 
AmazonPosten som kommer etter årsmøte.  
   

8. Innkommende forslag. 
 

• Norsk Volvo Amazon Klubb, avd. Midt-Norge ved styret foreslår for årsmøtet i Norsk 
Volvo Amazon Klubb (moderklubben) at man fatter følgende vedtak: 

 



"Bidrag og artikler som benyttes i Amazonposten er berettiget til honorar etter 
gjeldende satser. Honorar for bidrag er uavhengig av om forfatteren er alminnelig 
medlem eller har styreverv i organisasjonen.  
Honorar er å se på som støtte til aktiviteter i lokalavdelingene og utbetales ikke til 
enkeltpersoner eller foretak, men vil når innsenderen ber om det tilfalle den 
lokalavdelingen som bidragsyteren sogner til. 
Honorarene sendes lokalavdelingene så snart det lar seg gjøre etter årets utgang." 

 

Begrunnelse: 
Amazonklubben har mange skriveføre medlemmer og det er viktig å benytte disse 
talentene for å få en bredest mulig omtale av aktiviteten i lokalavdelingene. Mange 
kan også ha andre interessante tema å skrive om; ting man har opplevd med Amazon 
hjemme eller på reise, mekketips eller andre tema knyttet til amazonhobbyen. 
Det å sitte i et styre kan i seg selv medførte mange nok oppgaver knyttet til hobbyen 
vår. Det kan derfor være gunstig å kunne avlaste styremedlemmene og ”frita” disse for 
å rapportere fra lokale arrangement. 
Flere stemmer er dessuten mer interessante å lytte til og vil gi mer varierte reportasjer. 
Vi tror også at dette vil gi større tilgang på stoff til bladet og gi redaksjonen større 
handlingsrom ved utformingen. 
 
Vedtak om å fremme forslaget for årsmøtet i Amazonklubben ble fattet i 
lokalavdelingens styremøte 6. mars 2013 

  
Styret henstilling til årsmøte er at dette gjøres om en til en styresak i samarbeid med 
lokalavdelingen i Midt-Norge.  
Styret og årsmøte ser positivt på forslaget fra lokalavdelingen og skal greie og få dette 
til på en rasjonell måte. 
Styret tar kontakt med lokalavdelingen for samtaler. 
Forslaget fra styret at dette blir overført til en styresak, ble vedtatt av et samlet 
årsmøte. 

 
9. Valg. 
 
• Leder. Vår leder har et år igjen av perioden sin på to år. Men har 

valgt å gå av et år før tiden. Ny leder velges for 1 år.  
Forslag fra valgkomiteen er at styremedlem 1 Arve Larsen tar over som leder i et år. 
Ingen andre forslag kom frem på møte. 
Arve Larsen valgt av årsmøte. 
 

• Sekretær. Velges for 2 år. Dagens sekretær stiller ikke til gjenvalg. 
Valgkomiteen hadde ikke greid å få noen kandidater til denne stillingen.  
Forslag fra styre og årsmøte var at Kim Steven Larsen tar over denne stillingen. Hvis 
dette var eneste alternativ sa Kim seg villig til å ta vervet. 
Ingen andre forslag kom frem på møte. 
Kim Steven Larsen valgt av årsmøte 
 

• Kasserer. Velges for 2 år.  
Pål Magnus Lilleberg stiller til gjenvalg. 
Pål Magnus Lilleberg gjenvalgt av årsmøte. 



 

• Styremedlem 1. Velges for 2 år.  
Forslag fra valgkomiteen er at Egel Holmquist tar over denne stillingen. 
Ingen andre forslag kom frem på møte. 
Egel Holmquist valgt av årsmøte. 
 

• Styremedlem 2. Ikke på valg. 
 

• Styremedlem 3.  Velges for 1 år. Stiller ikke til gjenvalg.  
Forslag fra valgkomiteen er at Kjell Hallberg tar over denne stillingen som web-
master i styret. 
Ingen andre forslag kom frem på møte. 
Kjell Hallberg valgt av årsmøte.  
 

• Valgkomité. Velges for 1 år.  
Årsmøtet valgte Johan Øvrum og Egel Holmquist til å være valgkomite frem til neste 
årsmøte. Dette med dispensasjon fra årsmøte siden Egel Holmquist er styremedlem og 
skal strengt tatt ikke sitte i en valgkomite. Godkjent av et samlet årsmøte. 
 

• Revisor. Velges for 1 år.  
Aasmund Kleve stiller til gjenvalg. 
Gjenvalgt av årsmøtet for et år. 
 

Styret består da etter årsmøte av: 
 

Leder Arve Larsen. (1 år til valg) 
Sekretær Kim Steven Larsen (2 år til valg) 

Kasserer Pål Magnus Lilleberg (2 år til valg) 
Styremedlem 1 Egel Holmquist (2 år til valg) 
Styremedlem 2 Per Brynildsen (1 år til valg) 
Styremedlem 3 Kjell Hallberg (1 år til valg) 

 
Dette avsluttet den formelle delen av årsmøtet 2013.  
 



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 
 



NORSK VOLVO AMAZON KLUBB 2013
Regnskap Budsjett Avvik Budsjett

INNTEKTER
3010 Kontingent 239 799 439 100 -199 301 349 400 
3020 Kontingent - salg på stand 2 073 0 2 073 0 
3030 Kontingent forskuddsbet - revers fjorårets 322 950 0 322 950 130 600 
3040 Kontingent - forskuddbetalt - åretsavsetning -130 600 0 -130 600 0 

Sum kontingent 434 222 439 100 -4 878 480 000 
3110 Annonser - blad 16 000 12 000 4 000 12 000 
3210 Klubbrekvisita - fakturert 19 668 12 000 7 668 15 000 
3220 Klubbrekvisita - Salg på stand 5 790 0 5 790 5 000 
3410 Utleie - PA Anlegg 4 000 4 000 0 4 000 
3500 Gaver 300 1 000 -700 0 

SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 479 980 468 100 11 880 516 000 

VAREKOSTNAD
4010 Kjøp av klubbrekvisita -10 531 -8 000 -2 531 0 
4090 Beholdningsendring klubbrekvisita -1 961 1 033 -2 994 -8 000 
4091 Beholdningsendring premier etc 16 620 13 420 3 200 0 
4092 Endering ukurans lager -15 000 0 -15 000 0 
4100 Porto utsending rekvisita -3 764 0 -3 764 -4 000 

SUM VAREKOSTNAD -14 637 6 453 -21 090 -12 000 

BLAD PRODUKSJON
4510 Trykking av AZPosten -105 697 -112 953 7 256 -73 000 
4515 Ekstra trykk i AzP 0 0 0 -12 000 
4520 Trykking av AzKalender -28 350 -28 350 0 -28 350 
4530 Redaktør -168 800 -168 750 -50 -135 000 
4540 Porto ordinær utsendelse -55 730 -76 185 20 455 -48 000 
4550 Porto ettersendinger -14 569 0 -14 569 -14 500 

SUM BLAD PRODUKSJON -373 146 -386 238 13 092 -310 850 

DRIFTSKOSTNADER

LANDSTREFF
6410 Landstreff - Innbetalinger deltagere 57 115 51 515 5 600 0 
6420 Landstreff - Loddinntekter 8 449 8 000 449 8 000 
6430 Landstreff - Leiekostnader etc -6 159 0 -6 159 0 
6440 Landstreff - Mat -47 437 -60 206 12 769 0 
6450 Landstreff - Premier -8 083 0 -8 083 -8 000 
6460 Landstreff - Andre kostnader -3 303 0 -3 303 -3 000 

SUM LANDSTREFF 582 -691 1 273 -3 000 

STAND OG TREFF KOSTNADER
6510 Stand - Ekeberg -300 0 -300 -600 
6520 Stand - Konsgsberg 0 0 0 0 
6530 Stand - Ål -100 0 -100 0 
6540 Stand - Andre kostnader 0 -7 000 7 000 0 

SUM STAND OG TREFFKOSTNADER -400 -7 000 6 600 -600 

2012



NORSK VOLVO AMAZON KLUBB 2013
Regnskap Budsjett Avvik Budsjett

STYREKOSTNADER
6610 Styrekostnader - styremøter -2 972 0 -2 972 -3 000 
6620 Styrekostnader - telefon 0 0 0 0 
6630 Styrekostnader - kontorrekvisita 0 -5 000 5 000 -5 000 
6640 Styrekostnader - årsmøtet -10 653 -10 653 -1 000 
6650 Styrekostnad - bilgodtgjørelse -3 376 -15 000 11 624 -2 500 
6660 Styrekostnader - webleie -1 215 -1 700 485 -1 250 
6665 Styrekostnader - lisens regnskapsprogram -237 0 -237 -2 400 
6670 Styrekostnader - LMK kontingent -27 020 -27 200 180 -25 200 
6680 Styrekostnader - leie postboks -1 162 0 -1 162 -1 200 
6690 Styrekostnader - annet -7 104 -3 000 -4 104 -2 000 

SUM STYREKOSTNADER -53 739 -51 900 -1 839 -43 550 

ANDRE KOSTNADER
6710 Lokalavdelinger - bidrag -7 500 -5 500 -2 000 .-3000
6720 Markedsføring -. Vervekampanje -660 -1 000 340 -3 000 
6820 Annet - Vedlikehold Lillebror henger -2 250 0 -2 250 -750 
6830 Annet - Garantikostnad -730 0 -730 -1 000 
6840 Annet - Bank og kortgebyr -2 983 -6 000 3 017 -3 000 
6850 Annet -Tap på fordringer 0 0 0 0 
6860 Avskrivninger -5 970 -6 000 30 -5 970 

SUM ANDRE KOSTNADER -20 093 -18 500 -1 593 -13 720 

8050 Annen renteinntekt 2 408 1 000 1 408 2 000 
8150 Annen rentekostnad -209 0 -209 -200 

Årsresultat 20 748 11 224 9 524 134 080 
Overført egenkapital 20 748 11 224 104 080 
Overført fond for jubileumstreff/markering 0 0 -10 000 
Overført fond for medlemsgoder/ matrikkel 0 0 -20 000 

2012



Nr. Navn Note  2012  2011 
EIENDELER

1200 Reklamebrosjyrer 5)              15 000             15 000 
1201 Akk avskrivning - Reklamebrosjyrer 5)                      -                       -   
1210 Lillebror tilhenger 5)              10 121             10 121 
1211 Akk avskrivninger - Lillebror tilhenger 5)             -10 121            -10 121 
1220 Partytelt 5)              31 255             31 255 
1221 Akk avskrivninger - Partytelt 5)             -31 255            -31 255 
1230 PA Anlegg 5)              29 850             29 850 
1231 Akk avskrivninger - PA Anlegg 5)             -23 880            -17 910 

Sum driftsmidler             20 970            26 940 
1400 Varelager 1)              62 563             64 524 
1420 Demovarer/premier 1)              16 620                     -   
1470 Ukurans varekager 1)             -15 000                     -   

Sum varelager             64 183            64 524 
1700 Andre fordringer 2)              17 919             15 074 
1710 Forskuddsbetalt kalander              28 350                     -   

Sum fordringer             46 269            15 074 
1900 Kontanter - kontantkasse                      -               39 434 
1920 Bankinnskudd - driftskonto              63 400             45 974 
1921 Bankinnskudd - høyrentekonto            186 615           354 345 

Sum bank           250 015          439 753 
SUM EIENDELER           381 437          546 291 

EGENKAPITAL OG GJELD
2050 Annen egenkapital 3)           -244 089          -223 341 
2400 Leverandørgjeld                      -                       -   
2900 Forskuddsbetalt kontingent           -130 600          -322 950 
2910 Annen kortsiktig gjeld 4)               -6 748                     -   

SUM EGENKAPITAL OG GJELD          -374 689         -546 291 

Norsk Volvo Amazon Klubb



Note 1)
Varelageret består av beholdning av capser, tøymerker, skjorter, verktøy, viskere, lekebiler 
og samlepermer pr 31.12. Varelageret er verdsatt etter anskaffelskost med fradrag for ukurans. 
Ukuransavsetning pr 31.12.12 utgjør kr 15 000. 

Note 2)
Utestående fordringer på annonser og rekvisita mv. 

Note 3)
Egenkapital 01.01. 223 341      
Årets resultat 20 748        
Egenkapital 31.12. 244 089      

Note 4)
Annen kortsiktig gjeld er kostnader for 2012 som ikke var betalt pr 31.12.12. 

Note 5)

Reklame-brosjyrer
Lillebror 
tilhenger Partytelt PA Anlegg Sum

 Kostpris                    15 000           10 121            31 255          29 850          86 226 
 Akk avskrivninger                           -             10 121            31 255          23 880          65 256 

 Bokført verdi                  15 000                  -                     -             5 970         20 970 
 Avskrivningsperiode  Avskrives ikke  5 år  5 år  5 år 

Norsk Volvo Amazon Klubb



REVISJONSBERETNING 2012
FOR

NORSK VOLVO AMAZON KLUBB

Til årsmøtet i Norsk Volvo Amazon Klubb

Jeg har revidert årsregnskapet for Norsk Volvo Amazon Klubb, NVAK, for regnskapsåret
2012. Årsregnskapet som viser et overskudd på kr 20748,- består av resultatregnskap, balanse
og noteopplysninger. Årsregnskapet er avgitt av NV AKs styre.

Jeg har utført revisjonen ut fra mine forutsetninger som valgt revisor for NVAK. Revisjonen
omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i
årsregnskapet samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad
det er aktuelt, omfatter revisjonen også en gjennomgåelse av NVAKs formuesforvaltning og
internkontroll. Jeg mener at revisjonen gir et forsvarlig grunnlag for min uttalelse.

Jeg mener at
• Årsregnskapet gir et uttrykk for NY AKs økonomiske stilling 31. desember 2012 og

for resultatet av klubbens virksomhet i regnskapsåret
• Styret har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og

dokumentasjon av regnskapene.



Vedtekter og statutter for 

Norsk Volvo Amazon Klubb 
 

 
1 – Klubbens navn og adresse 
a. Klubbens navn er Norsk Volvo Amazon Klubb. Navnet kan forkortes til NVAK. 
b. Klubbens emblem er en hvit Volvo Amazon på en rund, blå bakgrunn, der teksten Norsk Volvo 

Amazon Klubb i rød skrift er fordelt på hver side av midtpunktet, omkranset av to vinger. 
 Bruk av klubbens emblem og navn i kommersiell sammenheng må godkjennes av styret. 
c. Klubbens adresse fastsettes av styret. 
 
 
2 – Formål 
a. NVAK er en landsdekkende, idealistisk og partipolitisk uavhengig klubb. 
b.  Arbeide for at biltypen Volvo Amazon av alle modeller (1957-1970), uansett stand og ombygging, blir 

tatt vare på og sikret for fremtiden. 
c. Arbeide for et godt miljø i klubben, samt å arrangere landstreff og eventuelt andre treff og samlinger for 

klubbens medlemmer. 
d. Tilrettelegge for etablering av lokale underavdelinger rundt om i landet. 
e. Utgi et eget medlemsblad. Navnet er AmazonPosten 
 
 
3 – Medlemsskap 
a.  Enhver som betaler medlemskontingent kan bli medlem av NVAK. 
b. Æresmedlem utnevnes av årsmøtet etter innstilling fra styret.   
c. Utmelding skjer ved skriftlig henvendelse til klubben.   
d. Manglende innbetaling av kontingent betraktes som utmelding. 
e. Medlemskap kan også opphøre ved eksklusjon vedtatt av årsmøtet. 
 
 
4 – Kontingent 
a. Hovedmedlemmer betaler ordinær kontingent.   
b. Alderspensjonister betaler redusert kontingent etter fylte 67 år. Dokumentasjon må forelegges klubben. 
c. Husstandsmedlemmer betaler redusert kontingent. De har samme rettigheter og plikter som et ordinært 

medlem, men mottar ikke årsmøteinnkalling, medlemsblad og andre meddelelser fra styret. 
d. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.  
e. Årsmøtet fastsetter kontingenten for alle typer medlemskap, gjeldene fra neste kalender år. 
 
 
5 – Styret 
a. Styret velges av årsmøtet. 
b. Alle styremedlemmer må være medlem av klubben.  
c. Styret består av leder, kasserer, sekretær/nestleder og 2 styremedlemmer. Årsmøtet kan ved behov 

godkjenne utvidelse av styret med inntil 2 medlemmer, gjeldende for ett år av gangen. 
d. Styret er beslutningsdyktig når 2/3 av styremedlemmene hvor leder eller nestleder er til stede. 
e. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 
f. Styremøter avholdes ved styremedlemmenes fremmøte, eller i form av telefonmøter.   
 Saker kan også behandles og avgjøres ved e-postkorrespondanse. 
g. Styret har ansvaret for den daglige driften av klubben. 
h. Styret er ansvarlig overfor årsmøtet, og skal legge frem årsberetning, årsregnskap og budsjett til 

godkjenning på årsmøtet. 
i. En representant fra hver lokalavdeling, samt webansvarlig og redaktøren av AmazonPosten, har møte-, 

tale- og forslagsrett på styremøtene. Representanten velges av de respektive lokalavdelingene. 
j. Innkalling til og referat fra styremøtene skal sendes til lokalavdelingene. 
k. Styret har anledning til, som en konsekvens av økonomiske misligheter eller foreningsfiendtlig 

virksomhet etc., å ekskludere medlemmer. Styret er ansvarlig overfor årsmøtet ved hvert enkelt vedtak. 
l. Styret utgjør en redaksjonskomité som plikter å bidra med stoff, artikler, bilder og annonser til 

AmazonPosten. 



m. NVAK’s bankkonti skal disponeres i fellesskap av kasserer og et annet styremedlem utpekt av styret 
 (dobbelsignatur). 
n. Styret kan utnevne komitéer og utvalg med et tidsbegrenset mandat. 
 
 
6 – Lokalavdelinger 
a. Lokalavdelingene er underlagt NVAK’s vedtekter. 
b. Lokalavdelingene kan ikke kreve egne medlemskontingenter. 
c. Arrangement i regi av lokalavdelingene er fritt tilgjengelig for alle NVAK’s medlemmer. 
d. Lokalavdelingene plikter å bidra med stoff, artikler, bilder og annonser til AmazonPosten. 
 
 
7 – Årsmøte 
a. Årsmøtet er NVAK’s høyeste besluttende organ. 
b. Årsmøte avholdes i løpet av årets 4 første måneder. 
c. Det er styrets oppgave å kalle inn til årsmøte. 
d. Tidspunktet for årsmøtet med frister skal offentliggjøres senest 2 måneder før årsmøtet. 
e. Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet. 
f. Årsmøteinnkallingen skal inneholde: dagsorden (saksliste), årsberetning, revidert årsregnskap med 

revisorberetning, forslag til budsjett, eventuelt valgkomitéens innstilling, samt innkommende forslag. 
 Offentliggjøring av årsmøte og årsmøteinnkallingen kan sendes med post, trykkes i AmazonPosten 

eller kunngjøres på klubbens hjemmeside. 
 Offentliggjøringen av årsmøteinnkallingen skal skje senest 3 uker før årsmøtet. 
g.  Kun medlemmer med gyldig medlemskap, har tale-, forslags- og stemmerett på årsmøtet.  
 Nye medlemmer må ha betalt sin medlemskontingent minst 3 måneder før årsmøtet for å ha 

stemmerett. 
h. Faste poster på årsmøtet er: 
 1) Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
 2)  Valg av møteleder, referent og 2 representanter til å underskrive protokollen. 
 3)  Godkjenning av stemmeberettigede medlemmer. 

4)  Godkjenning av årsberetning. 
 5)  Godkjenning av revidert årsregnskap. 

6)   Godkjenning av budsjett. 
 7)  Fastsettelse av kontingent. 
 8)  Innkomne forslag/saker. 

9)  Valg. 
i. Medlemmer som ikke har mulighet til å møte på årsmøtet gis anledning til å stemme på forslagene på 

den utsendte sakslisten, eller på kandidatene til styret ved skriftlig forhåndsstemming. 
j. Forhåndsstemmer godkjennes etter følgende regler: 

1) Forhåndsstemmer må være mottatt av styret eller valgkomitéen før årsmøtet settes. 
2) Forhåndsstemmer må ligge i merket, lukket konvolutt som åpnes ved stemmeopptelling.    

 3) Stemmeseddel skal underskrives med navn og påføres medlemsnummer. 
Hvis ikke blir stemmeseddelen kjent ugyldig og forkastet. 

k.  Det er ikke anledning til å stemme via fullmakt. 
l.  Benkeforslag til oppsatte saker og valg kan stilles under årsmøtet. 
m. Det er ikke anledning til å fremme nye saker under årsmøtet. 
n. Årsmøtet kan ikke fatte vedtak som er i strid med regelverket.  
o. Årsmøtevedtak trer i kraft etter at årsmøtet er hevet. 
p. Referat fra årsmøtet kan sendes med post, trykkes i AmazonPosten eller kunngjøres på klubbens 

hjemmeside. 
 
 
8 – Valg 
a. Leder og et styremedlem velges for to år det ene året.  
b. Sekretær/nestleder, kasserer og det andre styremedlem velges for to år det neste året. 
c. Eventuelle ekstra styremedlemmer velges for 1 år av gangen. 
d. Revisor velges for 1 år av gangen.    
e. Valgkomité på 2 medlemmer velges for 1 år av gangen. Styret fremmer forslag til kandidater. 

Valgkomitéen kan ikke foreslå seg selv til styreverv. 



f. Det skal avholdes skriftlig valg dersom det på årsmøtet er foreslått flere kandidater enn det er ledige 
verv, eller dersom et stemmeberettiget medlem krever det.   

g. Ved stemmelikhet foretas det omvalg i form av simpelt flertallsvalg. 
h. En stemmeseddel kan ikke inneholde navn på flere personer enn det er ledige verv.  I så fall blir 

stemmeseddelen kjent ugyldig og forkastet. 
 
 
9 – Ekstraordinært årsmøte 
a. Dersom minst 4 av styrets 5 faste medlemmer, eller minst 1/3 av medlemsmassen skriftlig krever det, 

skal det avholdes ekstraordinært årsmøte.  
b. For ekstraordinært årsmøte gjelder de samme frister som for ordinært årsmøte. 
c. Kun de saker som er grunnlaget for kravet om ekstraordinært årsmøte skal settes på dagsorden. 
d. Dersom antall styremedlemmer reduseres til 3 eller færre, skal det umiddelbart innkalles til 

ekstraordinært årsmøte. 
 
 
11 – Medlemsblad 
a. Klubben utgir et eget medlemsblad med navn AmazonPosten. 

Det tilstrebes å utgi minst 4 årlige nummer. 
 
 
11 – Medlemsopplysninger 
a. NVAK’s database med opplysninger om medlemsmassen, samt eventuelle andre innsamlede og 

bearbeidede databaser i klubbens eie, er tilgjengelig kun for klubbens styre og de som styret gir 
myndighet til.   

b. NVAK har en oppdatert matrikkel tilgjengelig på klubbens hjemmeside.  
Denne er kun tilgjengelig med passord for medlemmer med gyldig medlemskap. 

 
 
12 – Økonomi 
a. Regnskap og budsjett skal spesifiseres på en tilstrekkelig og hensiktsmessig måte. 
 Vesentlige planlagte innkjøp av varer til lager og driftsmidler skal fremkomme av budsjettet. 
b. Styret tilstreber seg å etterleve økonomien innenfor den vedtatte budsjettrammen. 
c. Det skal redegjøres for klubbens økonomiske status på alle styremøter. 
d. Kontantbeholdningen skal holdes på et fornuftig nivå. 
e. Det skal føres kassakladd for kontantsalg. 
f. All utbetaling skjer via kasserer mot innlevering av kvittering/regning (original bilag). 
g. Kostnader/utlegg for styret dekkes mot regning og etter den til enhver tid gjeldende takst fastsatt av 
 årsmøtet. 
 
 
13 – Driftsmidler og klubbens rekvisita 
a. NVAK skal ha et relevant utvalg av klubbrekvisita for salg. 
b. Styret skal til en hver tid ha kontroll over størrelse og innhold på varelageret. 
c. Driftsmidler og klubbrekvisita skal avskrives over forventet brukstid. 
 Eventuelle ukurante varer nedskrives. 
d. Det skal gis opplysninger i regnskapet om NVAK’s driftsmidler som er i eie og i bruk. 
 
 
14 – Endring av vedtektene 
a. Endringer av Norsk Volvo Amazon Klubb’s vedtekter kan bare skje med 2/3 flertall på årsmøte. 
 
 
15 – Oppløsning 
a. Et forslag til årsmøte om oppløsning av NVAK må fremlegges skriftlig til styret i henhold til gjeldende 

frister. 
b. Et forslag til oppløsning krever minst 2/3 flertall av årsmøtet. 
c. Ved oppløsning vedtar årsmøtet fordeling av klubbens aktiva. 
d. Ved oppløsning av lokalavdelinger, tilbakeføres alle eiendeler og midler til NVAK. 
 



 
16 – Vedlegg 
A. Det skal til lovverket være vedlagt: 

1 stk. fargekopi av Norsk Volvo Amazon Klubb’s merke i henhold til punkt 1. 
 
 
17 – Ikrafttreden 
 6. gangs godkjent i ovenstående form fra 06.04.2013. 



Til årsmøtet i Norsk Volvo Amazon Klubb: 
  
Norsk Volvo Amazon Klubb, avd. Midt-Norge ved styret foreslår for årsmøtet i Norsk Volvo 
Amazon Klubb (moderklubben) at man fatter følgende vedtak: 
  
"Bidrag og artikler som benyttes i Amazonposten er berettiget til honorar etter gjeldende 

satser. Honorar for bidrag er uavhengig av om forfatteren er alminnelig medlem eller har 

styreverv i organisasjonen.  
  
Honorar er å se på som støtte til aktiviteter i lokalavdelingene og utbetales ikke til 

enkeltpersoner eller foretak, men vil når innsenderen ber om det tilfalle den lokalavdelingen 

som bidragsyteren sogner til. 
  
Honorarene sendes lokalavdelingene så snart det lar seg gjøre etter årets utgang." 
  
  
Begrunnelse: 
  
Amazonklubben har mange skriveføre medlemmer og det er viktig å benytte disse talentene 
for å få en bredest mulig omtale av aktiviteten i lokalavdelingene. Mange kan også ha andre 
interessante tema å skrive om; ting man har opplevd med Amazon hjemme eller på reise, 
mekketips eller andre tema knyttet til amazonhobbyen. 
  
Det å sitte i et styre kan i seg selv medførte mange nok oppgaver knyttet til hobbyen vår. Det 
kan derfor være gunstig å kunne avlaste styremedlemmene og ”frita” disse for å rapportere fra 
lokale arrangement. 
  
Flere stemmer er dessuten mer interessante å lytte til og vil gi mer varierte reportasjer. Vi tror 
også at dette vil gi større tilgang på stoff til bladet og gi redaksjonen større handlingsrom ved 
utformingen. 
   
Vedtak om å fremme forslaget for årsmøtet i Amazonklubben ble fattet i lokalavdelingens 
styremøte 6. mars 2013 
  
  
Mvh, Dan Y. Jacobsen 
Leder NVAK, Midt-Norge 

  
 


