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Styret for Norsk Volvo Amazon Klubb har for året 2020
bestått av:
Leder
Sekretær
Kasserer
1. styremedlem
2. styremedlem
3. styremedlem
4. styremedlem
Ungdomsrepresentant

Arve Larsen
Karoline Halvorsen
Kjell Hallberg
Egel Holmquist
Jon Rafn Hansen
Jan Arvid Wisløff
Erik Skifjeld Endre
Martinius Lilleberg

Styrets sammensetning
Styret har gjennom 2020 inneholdt 8 styreverv.
Arve Larsen har sittet som leder etter å ha bli valgt for 2 år på
årsmøtet i 2020.
Karoline Halvorsen har sittet som sekretær etter å ha blitt
valgt for 2 år på årsmøtet i 2019.
Kjell Hallberg har sittet som kasserer etter at han ble valgt for
2 år på årsmøtet i 2019.
Egel Holmquist har sittet som styremedlem etter å ha blitt
valgt for 2 år på årsmøtet i 2019.
Jon Rafn Hansen har sittet som styremedlem etter å ha blitt
valgt inn som styremedlem for 2 år på årsmøtet i 2020.
Jan Arvid Wisløff har sittet som styremedlem etter å ha blitt
valgt for 1 år på årsmøtet i 2020.
Erik Skifjeld Endre har sittet som styremedlem etter å ha blitt
valgt inn som styremedlem for 1 år på årsmøtet i 2020.
Martinius Lilleberg har sittet som ungdomsrepresentant etter
å ha blitt valgt inn på årsmøtet i 2020
Geografisk har styret befunnet seg på Østlandet innenfor en
radius mindre enn 10 mil fra Oslo.
Lokalavdelinger og lokale kontaktpersoner
NVAK har arbeidende lokalavdelinger i tre distrikter; Bergen,
Oslo/Akershus og Midt-Norge. Samtlige avdelinger har vært
rammet av Corona-restriksjoner, men har gjennomført møter
og treff etter til ethvert gjeldende reglement.
Lokalavdelingenes bidrag til AmazonPosten har også måttet
lide på grunn av Corona-restriksjonene, og påfyll av
artikkelmateriale til AmazonPosten har fått en nedgang.
Styret ønsker å takke de som bidrar til holde liv og aktivitet i
lokalavdelingene, og for at dere har holdt liv i avdelingene i en
vanskelig periode.
Internt i lokalavdelingene skjer det naturlig nok endringer i
styre- og arbeidsgruppesammensettinger. NVAK takker de
som har bidratt for utført innsats og de som har sagt seg villige
til å bidra i fortsettelsen.
NVAK har lokale kontaktpersoner i noen områder som er uten
lokalavdelinger. Mjøs-distriktet, Møre og Romsdal og Troms er
slike områder.
Status quo er betegnende for dette, og som det har vært i
noen år: Savnet av en lokalavdeling i Rogaland er fremdeles
stort. Det er nedslående at ingen er villige til å påta seg
oppgaver for å danne et lokalt miljø på vegne av sin egen
hobby.
Vi henviser til AmazonPosten eller klubbens hjemmesider for å
finne kontaktinformasjon.
Styremøter og styrearbeid
I løpet av 2020 ble det avholdt 1 ordinært styremøte hvor også
representanter fra lokalavdelingene og redaktør kan møte.
Møtet ble avholdt hjemme hos klubbens leder.
Styremøtet som ble avholdt skjedde som vanlig etter arbeidstid
på den dagen som passet best for styrets medlemmer. Dette

er normal praksis for å ta hensyn til møtedeltakernes private
plikter og prioriteringer.
Det avholdt møtet ble avsluttet etter at hele sakslisten var
gjennomgått. Møtet ble innledet med en enkel
bevertning/middag, og punkter på sakslisten diskuteres
allerede da.
Årsaken til en så beskjeden, samlet styreaktivitet skyldes
Corona-restriksjonene, men daglige og nødvendige gjøremål
er utført og det er daglig elektronisk eller telefonisk kontakt i en
eller flere sammenhenger. Det har også vært fysiske møter
blant medlemmer i styret for å løse oppgaver som har hatt et
slikt behov.
I tillegg har noen av styrets medlemmer vært samlet for å
forberede avreise og pakke utstyr til Landstreffet på Skarnes,
og tilsvarende for rydding og utpakking etter treffet.
Tre av styrets medlemmer sørget også for en vareopptelling av
klubbrekvisita mot slutten av desember 2020.
Medlemsutvikling
I 2010 nådde vi vårt foreløpig høyeste medlemstall med 1395
medlemmer, og slik det ser ut i dag kan det bli vanskelig å
komme tilbake på det nivået.
Pr 31.12.2020 hadde NVAK 1166 medlemmer. Da er det
gledelig å kunne meddele at vi har hatt en økning i
medlemsantall med 24, noe som utgjør 2,10%, og at vi nesten
har klart å ta inn nedgangen vi hadde året før. At dette har
skjedd i et år nesten uten treffaktivitet hvor vi har kunnet vise
oss fram for publikum tyder på at vi kanskje kan klare å samle
enda flere inn under NVAK sine vinger i tiden som kommer, Vi
vet at det finnes et godt antall Amazon’er i Norge hvis eiere
ikke er betalende medlemmer i klubben vår, slik at potensialet
er reelt og til stede.
På samme dato i 2019 var antallet 1142.
Med økningen i medlemstallet er vi tilbake i en positiv trend, og
som vi håper at skal fortsette. Vi vil aldri være fornøyd så lenge
antall medlemmer ikke holder seg eller øker. Styret vil alltid
jobbe for å øke medlemstallet, og er ubetinget innstilt mot at
pilen skal peke oppover i årene som kommer.
Frafallet av medlemmer i 2020 var 66 stykker og tilveksten var
på 90 medlemmer, inkl. 18 stykker som har vært medlem av
NVAK før 2020.
Som man har kunnet lese også tidligere bruker NVAK
ressurser på å utvikle både blad-produkt, kalender og øvrig
service for klubbens medlemmer. Lokalavdelingene honoreres
for hver side de bidrar med til AmazonPosten – og det har i de
senere årene ført til en økt bidragsmengde fra avdelingene, og
må derfor vurderes dithen at det er et tiltak med suksess, og
en fin måte for lokalavdelingene til å skaffe seg inntekt på.
Denne trenden fikk en knekk under fjoråret, og vi håper at
Corona-karantener og restriksjoner av ymse slag har medført
en positiv «bivirkning»; at skrive-kløen og behov for å bruke
fotoapparatet er enormt og får sin utløsning når reiselysten og
treffdeltakelse atter kan slippes fri.
Sosiale Media – Digital Strategi
I dagens samfunn er sosiale medier – digital strategi en del av
hverdagen. Dette er viktige fora, hvor utviklingen går meget
raskt både når det gjelder teknologi og medlemsutvikling. Vi
håper og tror at vi ved å synliggjøre oss selv i den digitale
verden vil få digitale brukere til også å delta i den fysiske
verden vi lever i; med biler, blader og en klubb som man kan ta
og føle på.

Vi opplever en stadig økende aktivitet i form av konkrete
spørsmål om både biler, reparasjon og deler som rettes til
NVAK via Facebook.
Forumet vi har på våre hjemmesider har lidd under dette, og
aktiviteten der må nesten betegnes som null – en situasjon
som ikke ser ut til å endre seg.
Mens våre hjemmesider inneholder de fleste praktiske
opplysninger klubbens medlemmer og andre brukere ser og
leter etter, så er det Facebook-sidene våre som er det mest
benyttede kommunikasjonsmiddelet klubben har pr. dd. Og det
er en stadig økning i den forbindelse, selv om det nå er gjort
om til en privat side, og man må være Facebook-medlem for å
kunne benytte sidene.
Sammen skal vi som klubb, som et fellesskap med samme
interesser på kryss av både alder, kjønn og annet, være sterke
nok til å opprettholde vår aktivitet og i tiden som ligger foran
oss, og vi skal komme sterkt tilbake når engang Coronarestriksjonene oppheves.
NVAK har avsetninger øremerket for bidrag til
lokalavdelingene. Dette kan utbetales i form av aktivitetsstøtte,
og avdelingene kan søke om å få bidrag til ulike aktiviteter.
Honoraret som utbetales innenfor bidragskampanjen har
nødvendigvis et budsjett å forholde seg til, og vi oppfordrer
lokalavdelingene til å benytte anledningen til å søke.
AmazonPosten er hovedbestanddelen i limet som holder
NVAK sammen, AmazonPosten er organet som fungerer likt
uansett klima og hvor man enn bor i vårt langstrakte land eller
verden for øvrig.
Derfor er det også viktig at alle som kan bidra med artikkelstoff
til klubborganet gjør det – uten artikkelstoff blir det vanskelig å
produsere et blad.
Annerledes-året 2020, hvor Corona-pandemi og påfølgende
restriksjoner satte en stopper for det meste, medførte også en
merkbar nedgang i artikkelstoff fra alle som vanligvis er
stødige bidragsytere.
Det har resultert i at redaktøren har blitt tvunget til å gjøre flere
uttak i artikkelbanken enn hva som var planlagt, og innholdet i
denne banken har blitt merkbart redusert.
Derfor er det å håpe på at klubbens medlemmer har noe, eller
kan skape noe som kan brukes i artikkelsammenheng. Vi vet
at det er mange som har startet med restaurering av sin
Amazon i den lange perioden hvor man ikke fikk reise eller
også ble permittert fra jobb i lange perioder.
Det er dere, klubbens medlemmer, andre eksterne
bidragsytere og samarbeidspartnere av ulike slag som
sammen med oss som sitter i Styret som hver dag som sørger
for at NVAK er en klubb, og dette lasset må vi dra sammen.
Styret håper at så mange som mulig følger klubben også
videre i 2021.
Økonomi
NVAK har ikke økt medlemskontingenten på mange år, og den
gang var det tvingende nødvendig for å snu en negativ
økonomisk utvikling, og som i all hovedsak skyltes økte
portoutgifter. Vi har, på tross av et «planlagt» underskudd i
2020, oppnådd positive økonomiske resultater over flere år og
vi har en solid egenkapital og likviditet.
Vi har klart å opprettholde både kvalitet og kvantitet både for
AmazonPosten og for AmazonKalenderen. Vi har kunnet
opprettholde ekstra bilag til våre medlemmer i form av vedlegg
til AmazonPosten når det har passet med artikkelstoffet, eller
vi har kunnet utøke bladet med ekstra sider når det har vært
en fornuftig løsning. Vår målsetning er å kunne fortsette med
dette.

Annerledes-året 2020, hvor Corona-pandemi og påfølgende
restriksjoner satte en stopper for det meste, var året da Norsk
Volvo Amazon Klubb fylte 30 år, noe som var ment å skulle
feires med brask og bram på NVAK sitt Landstreff, og vi skulle
markere jubileet ved flere anledninger. Så gikk det aller meste
skeis, selv om vi klarte å gjennomføre et utsatt Landstreff, men
da med et begrenset antall deltakere. Det var mange av
klubbens medlemmer som ikke fikk delta på noe de hadde sett
fram til. Planlagte og avsatte sommerferiedager som skulle
benyttes til Landstreffet måtte tilbringes på andre steder enn
på NVAK sitt Landstreff.
For å bøte på dette, som et plaster på såret, så valgte Styret å
produsere flere utvidede utgaver av AmazonPosten. Det var et
tiltak som sprengte budsjettet og påførte klubben et
underskudd (derfor ble «planlagt» nevnt tidligere), men dette
var noe som kom alle klubbens medlemmer til gode – og
sørget for en rettferdig fordeling av godene.
Vi får noen eksemplarer av AmazonPosten i retur etter hver
utsendelse – grunnet feil eller ufullstendig adresse. Det er lagt
ned mange timers ideelt arbeide med å finne oppdaterte
adresser for disse samtidig som medlemsregisteret oppdateres
kontinuerlig. For å få til det er vi avhengig av informasjon fra
medlemmene. Det skal sies at det ikke er hauger av blader
som kommer i retur lenger, men målet er null – ingen
AmazonPosten i retur. Først da er vi helt fornøyd,
portoutgiftene vil i så fall bli eliminert i denne sammenheng –
og det eneste som skal til for å oppnå dette er enda en liten
stramming på skruen som justerer strukturen fra
medlemmenes side.
Noe som sannsynligvis, og dessverre, vil gjentas i hver
årsberetning som skrives er at portoutgiftene vil fortsette å
øke, og at vi hele tiden må sørge for å komme i kapp med
prisøkningen. Den «enkleste» løsningen er å få flere til å
melde seg inn i klubben, og oppfordringen er at alle
medlemmer bidrar til dette.
Følgende har vært skrevet et antall ganger tidligere, men er
like aktuelt: «Tenk hvor vi ville vært om hvert enkelt medlem i
gjennomsnitt kunne verve ½ medlem til NVAK!»
Rekruttering
Styret har gjennom perioden arbeidet med rekrutteringen.
Vervekampanjen i 2020 brakte 6 nye medlemmer til klubben.
Via klubbens hjemmeside, verving på ulike stands og personlig
verving tilkom til sammen 72 nye medlemmer i løpet av 2020,
mens 18 tidligere medlemmer ble gjeninnmeldt.
De aller fleste nye medlemmer melder sin interesse gjennom
NVAK’s nettside www.nvak.no.
Antall følgere på «NVAK facebook» øker stadig, og tallet har
nådd 6.300 – en økning på 26% i løpet av 2020. Potensialet
for å rekruttere medlemmer derfra og til den fysiske delen av
NVAK er så absolutt til stede, og det er lov å drømme om en
fordobling av betalende antall NVAK medlemmer.
På facebook-siden for norske veteranbiler dukker det stadig
opp nye eiere av Amazon og som viser fram bilene sine der. Vi
forsøker å kontakte hver og en av dem i håp om at også de
kan bli betalende NVAK medlemmer.
Muligheten for et betydelig høyere medlemstall er til stede,
men det er verre med gjennomføringen
NVAK sin sekretær sørger for at styret mottar en oppdatering
hver annen uke når det gjelder nye medlemmer og hvem som
skal ha hva av ettersendt klubbmateriale. Det gjør at vi er
meget à jour med oppfølgingen av klubbens nye medlemmer.

NVAK’s hjemmeside
www.nvak.no har blitt hyppig brukt i løpet av årene. Det er på
den rene at vanlige hjemmesider ikke har den popularitet det
en gang hadde, og andre medier er vel så viktige. Men likevel
har vår hjemmeside hatt en solid økning i løpet av 2020
sammenlignet med 2019. Det faktum kan være et resultat av at
brukere har hatt mer hjemme-tid og mer disponibel tid til
Amazon-hobbyen.
I 2019 hadde vi en markant nedgang fra 45.239 i 2018 til
30.737. I 2020 steg tallet til 36.103 innlogginger på
hjemmesiden. Daglig er det gjennomsnittlig nesten 100
personer som besøker våre hjemmesider for å finne Amazonrelatert informasjon. Det vitner om en omfattende Amazonaktivitet rundt om i norske hjem.

En kontinuerlig pågående jobb er å oppdatere og korrigere
bilregisteret i medlemsmatrikkelen. Vi har en velfungerende
nettbasert løsning hvor medlemmene på en enkel måte kan
sende bilder av bilen med synlig – når dette finnes –
registreringsnummer, typeplate og typebetegnelse og
chassisnummer som står stanset inn i torpedoveggen. På den
måten kan NVAK sertifisere bilopplysningene, dessuten finnes
da muligheten til å oppdage «avvik» fra standard normene for
bilens utførelse.

At det er en økning i antall brukere av både hjemmesiden og
antall følgere på vår Facebook-side strider imot den trenden vi
har sett tidligere, da tallene tydet på at en nedgang på
hjemmesidene gjenspeilte seg i et økt antall forespørsler på
sosiale medier, spesielt på facebook. Det er tidligere nevnt mer
disponibel tid, og at situasjonen tilbake til hverdagen vil
medføre et mindre antall brukere, men det kan også være slik
at «bedre disponibel tid» har sørget for at mange flere omsider
har oppdaget oss på sosiale medier, og at de vil fortsette å
benytte de tilgjengelige kanaler vi har åpne.

Klubbrekvisita
Kjell Hallberg har utviklet et strekkode-system for salg av
klubbrekvisita på stands. Det fungerer som forventet, og har
vist seg å spare en masse tid nå som vi har så mange
forskjellige varelinjer for vår klubbrekvisita.

Facebook er et raskere medium – sammenlignet med våre
hjemmesider, men også et sted hvor man dessverre ikke
nødvendigvis får de korrekte svarene eller faktaopplysningene
man er på jakt etter.
Vi liker å tro at det er hos oss at det finnes både mest innhold
og mest korrekt informasjon i så måte.

NVAK sitt rike innhold av klubbrekvisita genererer inntekter til
NVAK som følge av økt salg.

Besøkene på nvak.no dreier seg derfor om tilgang til
medlemsregisteret og matrikkelen, for å innhente generell
informasjon om Volvo Amazon og ulike registre og for å
formidle annen informasjon til Styret.
Når det gjelder NVAK Forum er det Facebook og andre digitale
medier som har overtatt Forumets funksjon. Det samme
gjelder for «Kjøp og salg» sidene.
Etter styrets oppfatning er en satsning på digitale medier helt
avgjørende for at vi skal kunne nå nye medlemmer, og å
beholde de vi har i dag. Erik Skifjeld Endre har som sin
hovedoppgave i Styret å sørge for at NVAK gjøres tilgjengelig
på digitale media, og å finne gode løsninger for markedsføring
av NVAK.
Det er nå mulig å linke seg inn på vårt innmeldingsprogram via
vår facebook-side, men Erik jobber for å finne en mer
iøynefallende link, og som skal gjøre det både enklere og
forhåpentligvis mer fristende å bli betalende medlem.
Vi befinner oss alltid i en digital utviklingsfase, det er slik
dagens digitale verden fungerer. Vi er optimistiske med tanke
på ytterligere utvikling i de ulike digitale medier, ikke minst med
tanke på facebook.
Riset bak speilet er vel at den positive utviklingen og all
informasjon som spres på sosiale media går ut over antall
betalende medlemmer – hvor (for) mange får dekket sitt behov
– og ikke ser viktigheten av at klubben er avhengig av
medlemskontingentene, som er det som drifter klubben
økonomisk.
Informasjonsbrosjyre
Den nå ikke lenger helt nye informasjonsbrosjyren har helt nye
rubrikker for bilopplysningene, og som samsvarer med
utstillingskriterier og innmeldingsskjemaet på våre
hjemmesider. Utviklingen av informasjonsbrosjyren har bidratt
til at konseptet har blitt lettere begripelig.

Mange har fulgt oppfordringene om å innrapportere de
informasjoner vi ønsker, og beholdningen av verifiserte
opplysninger er stadig økende, men det er likevel et stort
ønske om at flere av våre medlemmer følger opp dette.

Ved kjøp av klubbrekvista via våre hjemmesider, så
oppdateres lagersaldo automatisk, slik at både kjøperne og vi
som selger artiklene kontinuerlig kan se hva som finnes på
lager.

Som et bidrag til drift av lokalavdelingene har styret tilbudt
lokalavdelingene å kjøpe klubbrekvisita fra NVAK til nettopris
for selv å selge det på egne treff og møter. Etter varetellingen
på slutten av året blir lokalavdelingene fakturert etter hva de
har solgt, og lokalavdelingen slipper derved å legge ut penger
for innkjøpet. Usolgt rekvisita kan returneres til NVAK uten
ekstra kostnader. Det er to betingelser innenfor denne avtalen,
lokalavdelingene må selv betale for evt. frakt, og de må holde
de samme priser som NVAK har sentralt.
I 2020 var det lokalavdelingenes interesse for å skaffe seg
inntekter på denne måten ikke eksisterende. Hvorfor det ble
slik skulle være interessant å få vite. Lokalavdelingene har
ingen jobb med produksjon – bare å ekspedere varer og
beholde overskuddet.
AmazonPosten
AmazonPosten kommet først ut med #1 som var en utvidet
utgivelse på begynnelsen av året. Så ble blad #2 en normal
utgave av bladet. En utvidet utgave ble utgitt som AzPosten
#3. Som en avslutning på 30-års feiringen valgte vi å utgi et
dobbelt jubileumsnummer i form av AmazonPosten #4-2020.
Som vedlegg til AzP #1 og AzP #4 fulgte det med et opptrykk
av en 16-siders Amazon-brosjyre, relatert hhv. til artiklene om
Amazon 1962-modell og Amazon 1963-modell.
Det skal dog nevnes at den utvidede utgaven AzP#1-2020 var
en kompensasjon fra siste utgave i 2019.
Vi nøler heller ikke med å produsere en tykkere og utvidet
utgave – eller flere – av AmazonPosten dersom innholdet i
bladet og økonomien tilsier at det er den beste løsningen.
Bidragsmengden til Amazonposten har som tidligere nevnt
avtatt, og om medlemmene ønsker at AmazonPosten skal
opprettholde kvaliteten og ha et variert og rikt innhold fra
forskjellige inn- og utfallsvinkler er det nå at de virkelig er
behov for å bidra.
Redaktøren lager gladelig et klubborgan med øket sidetall,
men det er helt avhengig av tilstrekkelig med materiale å ta av.
Bilder av så høy kvalitet at de lar seg trykke er sterkt ønsket i
samband med artikkelstoff.

AmazonKalenderen 2021
Kalenderen for 2021 ble sendt ut sammen med AmazonPosten
#4-2020.
Redaktøren har som vanlig lagt ned en gedigen innsats i
arbeidet med kalenderen som inneholder bilder av
medlemmenes biler. Dette er noe vi ønsker å fortsette med,
men det betinger imidlertid at dere medlemmer sender
redaktøren bilder med høy oppløselighet, bilder med ulike
motiv, tilsvarende de bilder årets og tidligere års kalendere har.
Oppfordringen til medlemmene er å ta fram kameraet og ta
slike bilder umiddelbart etter at bilen er tatt fram fra
vinterlagringen. For det første er bilen sannsynligvis allerede
ren og fin, for det andre risikerer vi ikke at denne viktige
«oppgaven» havner i glemmeboka.
Det er alltid en utfordring å få tak i bilder av Amazon i
vinteromgivelser, og i tillegg til både biler og fotografer må vi
ha værgudene med på laget.
Det er derfor viktig at de som har mulighet tar denne type
bilder når sjansen byr seg.
Vi takker redaktør Arnt Willy Aardal for en fremragende jobb
med AmazonPosten og AmazonKalenderen også i 2020.
Treffsesongen 2020
Med unntak av Landstreffet som vi ble tvunget til å utsette til i
september så må treffsesongen 2020 kunne kalles for en
katastrofe, i en sesong hvor det meste ble forhindret av forbud
og restriksjoner.
Normalt er NVAK representert på flere store og kjente treff. I
2020 ble de tradisjonelle treffene avlyst.
Landstreffet 2020
Landstreffet 2020 ble arrangert på Sanngrund Camping, som
ligger kloss inntil Glomma ved Skarnes.
Dette var plassen vi hadde planlagt for å feire klubbens 30-års
Jubileum med brask og bram en vakker sommerhelg i juni.
Datoen måtte vi endre, men vi klarte i alla fall å arrangere
treffet tre måneder forsinket i forhold til planen.
Gjestfrihet og velvillighet fra innehaveren Arne var helt etter
vårt ønske, det fantes ingen problemer, bare løsninger de
gangene vi hadde behov for noe.
Vi fikk disponere de områder vi kunne tenke oss og som
dekket vårt behov for å sette opp våre serverings- og party-telt,
i tillegg til både veterancamping og utstillingsplass.
Hytta vi bodde i hadde et stort nok kjøkken til å dekke vårt
behov, og ekstra kjøleskap sørget Arne for at vi fikk satt på
terrassen på utsiden av hytta. Hytta var også stor nok til at vi
fikk plass til kontorplass og kontorutstyr.
All ekstra jobb med å registrere navn, adresse, telefonnummer
etc. på alle besøkende og også å sørge for at antallet ikke
oversteg 200 personer medførte behov for mer mannskap enn
hva vi vanligvis trenger. I den forbindelse stilte lokalt tilhørende
NVAK-medlemmer opp, og vi ble verken forsinket eller fikk
andre problem som følge av tilleggsoppgavene.
Når det er sagt så ble Jubileumstreffet som sådant vellykket,
og vi fikk innertier på valg av helg i september da værgudene
viste seg å være helt på vår side.
Det var synd at ikke flere fikk anledning til å delta på treffet, og
vi fikk ikke slippe inn tilfeldig publikum som ville se på bilene
våre.
De som var til stede fikk oppleve et flott Jubileumstreff, i
opplyste og oppvarmede telt, supplert av god mat, god
stemning og akkompagnert av musikk fra bandet «Uslipt».

Med ikke så alt for lang reisevei, men med mye utstyr reiste tre
av NVAK sine styremedlemmer av sted på onsdag med to stk.
Volvo Amazon og Egel sin fullpakkede VW Amarok varebil
med stor tilhenger. Tilhengeren var «ny» av året, det er en stor
tilhenger med låsbart skap som rommer omtrent 33
kubikkmeter. Med en så stor tilhenger var det ikke behov for å
fullstappede Amazoner. Hengeren er innkjøpt for treff-formål,
og den har vi leid av Volvo-treff arrangøren «Jeg Ruller AS».
På Landstreffet ble hengeren også benyttet som scene for
bandet, som kunne sitte under tak i fall regngudene ville vise
seg fram. At leieprisen er den samme som Volvo-treffet betaler
for å leie NVAK sitt PA-anlegg kan leses ut fra regnskapet. En
vinn/vinn-situasjon som vi skjønner.
Etter hvert har vi blitt godt forspente med utstyr, og vi har
opparbeidet rutiner som gjør at det er minimal sjanse for at vi
skal bli stilt ovenfor uoverkommelige utfordringer underveis.
Så snart vi var framme på onsdag startet vi med
forberedelsene, og var godt i rute da vi startet med en tidlig
frokost torsdag morgen - samtidig som det ble lagt planer for
videre progresjon.
Osloveien forbi Sanngrund er en del av E16, og veien ble
behørig sperret for trafikk sørfra da kjøreturen lørdag ble
startet fra parkeringsplassen utenfor og på området inne på
Sanngrund Camping.
Kjøreturen var til rettelagt av styremedlem Jan Arvid Wisløff,
og målet var Ådalsbruk Motormuseum. Museet er i privat eie,
og til alle som ikke har vært der, så kan et besøk absolutt
anbefales.
Våre biler fylte alt av disponibel parkeringsplass på og utenfor
museet, og innehaveren satte nok stor pris på at vi allerede
hadde foretatt de nødvendige pålagte registreringer som følge
av Corona-reglementet. Det fordrer mye skriving når tett på
200 personer dukker opp så å si samtidig.
Tradisjonen tro stod NVAK for frokost til alle sine gjester både
lørdag og søndag. Det var felles grilling fredag og lørdag kveld,
og lørdag kunne deltakerne også kose seg med vårt etter hvert
meget kjente lotteri med en masse flotte gevinster. Akkurat
hvor mange som var samlet i teltene våre på kvelden er
usikkert, men det var under det tillatte antall på 200. Det
skyldes at noen av deltakerne på treffet var dagsbesøkende,
og med maksimalt 200 totalt under dagen så va det ikke mulig
å overgå de omtrent 200 som var på Nordal året før.
Noe som er sikkert, er at det var en stor forsamling av glade og
fornøyde mennesker. Det er synd å si at det var for varmt, men
medbrakte klær og tepper, i tillegg til lotterigevinster hvor også
hjemmestrikkede tepper forekom ble tatt i bruk, og etter hvert
ble de fleste sittende nær inntil eller i umiddelbar nærhet av en
av de propan-fyrte varmeovnene vi hadde tatt med oss.
Det var ikke å forvente at loddsalget nok en gang skulle bli «all
time high», men vi var meget godt fornøyde med salget, og
fornøyde var nok også de som vant en av de mange
lotterigevinstene vi hadde med oss.
Det er Egel Holmquist som nok en gang skal ha kredit og ære
for å skaffe til veie gevinstene, han er en kløpper til å skaffe
lotterigevinster og et geni når det kommer til loddsalg og det å
by på seg selv – takk Egel!
Den største takken skal dog rettes til de som kjøper lodd – og
som derved sørger for at vi kan opprettholde det nå
tradisjonsrike tilbudet om ferdig servert frokost til alle
landstreffdeltakere og gjester.
Søndags morgen var kjølig, men bød på fint vær. Noen var
veldig tidlig ute til ferdig dekket frokostbuffé, mens andre valgte
å sove litt lenger og spise litt senere. Mat var det til alle
uansett.

Etter frokost var tiden inne for å konsentrere seg om
søndagens høydepunkt - utstillingen. Med utstillingsplassen
sentralt i området vi bodde, så hadde vi begynt å parkere biler
der allerede lørdag, og de aller fleste av deltakerne hadde
benyttet sjansen til å ta en nærmere titt på forhånd.

På Sanngrund fikk treffdeltakerne vite at Landstreffet 2021 skal
avholdes på Hamre Familiecamping i Kristiansand.
De som allerede nå skulle ønske å vite hvor vi skal i 2022 må
stille sin nysgjerrighet til vi møtes på Hamre, hvor tidspunktet
for tid og sted i 2022 offentliggjøres.

De på lørdag tilstedeværende biler var allerede klassifisert, og
det var enkelt å starte med parkering på de på forhånd avsatte
områdene for original-, modifisert- eller ombygd klasse.
Kun nyankomne biler måtte klassifiseres, og de ble tatt hånd
om suksessivt.
Deltakerne i Conceurs de Charme hadde blitt tildelt plass på
utstillingsområdet allerede ved ankomsten på fredag, og
trengte derfor ikke å flytte på noe som helst.

Da landstreffet på Skarnes var avsluttet kunne alle planer som
dreide seg om landstreff i første omgang penses inn på treffet i
2021 – men også for kommende landstreff i 2022 og 2023,
arrangement som fordres både tid og langsiktig planlegging.

Innehaveren av Sanngrund ble overrakt NVAK sin «Takk for
gjestfriheten» hilsen i form av et maleri med motiv av en
Amazon parkert foran inngangspartiet på Sanngrund.
Før dagen var omme fikk vi vite fra noen som hadde vært i
cafeteriaen og spist at maleriet allerede hadde fått en
iøynefallende plass på veggen.

Med hilsen
Styret i Norsk Volvo Amazon Klubb
Arve Larsen
Karoline Halvorsen
Kjell Hallberg
Egel Holmquist
Jon Rafn Hansen
Jan Arvid Wisløff
Erik Skifjeld Endre
Martinius Lilleberg

Resultatregnskap Norsk Volvo Amazon Klubb
Regnskap

2020
Budsjett

2021
Budsjett

Avvik

INNTEKTER

KONTINGENT

3010 Kontingent
3020 Kontingent - salg på stand
3030 Kontingent forskuddsbet - revers fjorårets

SUM KONTINGENT
SALGSINNTEKTER

3110 Annonser - blad
3210 Klubbrekvisita - fakturert (inkl. frakt)
3220 Klubbrekvisita - Salg på stand
3410 Utleie - PA Anlegg
3600 Refusjon mva

SUM SALGSINNTEKTER
LANDSTREFF

6410 Landstreff - Innbetalinger deltagere
6420 Landstreff - Loddinntekter

SUM LANDSTREFFET

SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT

441 935
0
5 667

450 000
0
0

-8 065
0
5 667

450 000
0
0

447 602

450 000

-2 398

450 000

8 950
33 956
19 607
32 575

95 087

12 000
20 000
30 000
2 000
26 000

90 000

-3 050
13 956
-10 393
-2 000
6 575

5 087

12 000
30 000
20 000
2 000
30 000

94 000

0
35 222

0
35 000

0
222

0
20 000

35 222

35 000

222

20 000

577 911

575 000

2 911

564 000

-39 373
-9 699
-660
-110
-2 743

-15 000
5 000
0
0
-4 000

-24 373
-14 699
-660
-110
1 257

-25 000
5 000
0
0
-5 000

UTGIFTER

VAREKOSTNAD

4010 Kjøp av klubbrekvisita
4090 Beholdningsendring klubbrekvisita
4091 Beholdningsendring premier etc
4092 Endering ukurans lager
4100 Porto utsending rekvisita

SUM VAREKOSTNAD
BLAD PRODUKSJON

4510 Trykking av AZPosten
4515 Ekstra trykk i AzP
4520 Trykking av AzKalender
4530 Redaktør
4531 Redaktør - kalender
4535 Redaktør - ekstra trykk
4540 Porto ordinær utsendelse
4550 Porto ettersendinger

SUM BLAD PRODUKSJON

-52 585

-14 000

-38 585

-25 000

-86 772
-7 850
-16 300
-221 250
-28 000
-16 000
-113 834
-2 169

-85 000
-16 000
-17 000
-135 000
-14 000
-16 000
-70 000
-8 000

-1 772
8 150
700
-86 250
-14 000
0
-43 834
5 831

-70 000
0
-15 500
-135 000
-14 000
0
-90 000
-5 000

-492 175

-361 000

-131 175

-329 500

-6 900
-8 384
-23 700
-23 289

-8 000
-15 000
-15 000
-10 000

1 100
6 616
-8 700
-13 289

-13 000
-8 000
-15 000
-10 000

DRIFTSKOSTNADER
LANDSTREFF

6430 Landstreff - Leiekostnader etc
6440 Landstreff - Mat
6450 Landstreff - Premier
6460 Landstreff - Andre kostnader

SUM LANDSTREFF

-62 272

-48 000

-14 272

-46 000

Resultatregnskap Norsk Volvo Amazon Klubb

STAND OG TREFF KOSTNADER

6510 Stand - Ekeberg
6520 Stand - Konsgsberg
6530 Stand - Ål
6540 Stand - Oslo Motorshow
6590 Stand - Andre kostnader

SUM STAND OG TREFFKOSTNADER
STYREKOSTNADER

6610 Styrekostnader - styremøter/årsmøte
6620 Styrekostnader - telefon
6630 Styrekostnader - kontorrekvisita
6650 Styrekostnader - bilgodtgjørelse
6660 Styrekostnader - webleie
6665 Styrekostnader - lisens regnskapsprogram
6670 Styrekostnader - LMK kontingent
6680 Styrekostnader - leie postboks
6690 Styrekostnader - annet

SUM STYREKOSTNADER
ANDRE KOSTNADER

6710 Lokalavdelinger - bidrag
6711 Lokalavdelinger - treffstøtte
6720 Markedsføring -. Vervekampanje
6730 Markedsføring - Digital strategi
6810 Annet - Leie av utstyr
6820 Annet - Vedlikehold Lillebror henger
6830 Annet - Garantikostnad
6840 Annet - Bank og kortgebyr
6850 Annet -Tap på fordringer
6860 Avskrivninger

SUM ANDRE KOSTNADER

2020
Budsjett

Regnskap
0
0
0
0
0

-700
0
0
-6 000
-5 000

Avvik
700
0
0
6 000
5 000

2021
Budsjett
0
0
0
-6 000
-5 000

0

-11 700

11 700

-11 000

0
0
-9 157
-3 274
-4 598
0
-27 650
-2 480
-6 159

-6 000
0
-6 000
-6 000
-5 000
0
-28 000
-2 600
-13 000

6 000
0
-3 157
2 726
402
0
350
120
6 841

-6 000
0
-7 000
-6 000
-5 000
0
-28 000
-2 600
-10 000

-53 317

-66 600

13 283

-64 600

-2 000
-16 553
0
0
-2 000
0
0
-4 796
0
-12 125

-20 000
-20 000
-1 000
-5 000
0
-1 000
0
-5 000
0
-12 500

18 000
3 447
1 000
5 000
-2 000
1 000
0
204
0
375

-20 000
-5 000
0
-20 000
-2 000
-1 000
0
-5 000
0
-12 200

-37 474

-64 500

27 026

-65 200

SUM KOSTNADER

-697 824

-565 800

-132 024

-541 300

8050 Annen renteinntekt
8150 Annen rentekostnad

3 223
0

5 000
0

-1 777
0

3 000
0

Årsresultat

-116 689

14 200

-130 889

25 700

Overført egenkapital
Overført til/fra fond for jubileumstreff/markering
Overført til/fra fond for medlemsgoder/ matrikkel

-116 689
0
0

Note

2 020

201

15 000

15 000

10 121
-10 121

10 121
-10 121

5)
s)

106B2T
-704s2

10682
-sg 32

5)
5)

39 850
39 BsO
51 375

39 850
-39 950

1)
1)

116067
6 820
-4 130

EIENDELER
1200 Reklamebrosjyrer
1201Akk avskrivning- Reklamebrosjyrer
1210Lillebrortilhenger
- Lillebrortilhenger
1211Akk avskrivninger

b)
5)
5)
5)

1220Partytelt
- Partytelt
1221Akkavskrivninger
1230PA Anlegg
- PA Anlegg
1231Akk avskrivninger
Sum driftsmidler
1400Varelager
1420 Demovarer/premier
1470 Ukuransvarelager
Sum varelager
1700Andrefordringer
1710 Forskuddsbetalt
kalender
fordri
1900 Kontanter- kontantkasse
- driftskonto
1920 Banklnnskudd
- hoyrentekonto
1921Bankinnskudd
- Jubileumstreff
1922Bankinnskudd
- Medlemsgoder/Matrikkel
1923 Bankinnskudd
- Lokalavd.Oslo & Akershus
1924 Bankinnskudd

um bank
SUMEIENDELER
EGENKAPITALOG GJELD
2050 Annenegenkapital
\
Fondfor ju bileumstreff/markeri
ng
Fondfor medlemsgoder/
matrikkel
24A0 Leverandorgjeld
2900 Forskuddsbetalt
kontingent
2910 Annen kortsiktiggjeld

SUMEGENKAPITAL
OG GJELD

Berum, 3/ 4-2021

2)

118 757
1 19 5 0
14 000
25 950
82 830
649 410
62 000
120000
1175
915 415
1 111 497

63 500
125
7
129
8
8
48 139
893

1
942
1 143754

-721 489
-62 000
-120000
-903 489
-73 100
-134908
-1 111 497

-1 143

u,fu*
Revisor

PRINSIPPER
Kontingenttas tit inntekt for iret det er innbetattfor. Varesatginntektsfaresved levering.
Kostnaderhenfsresperiodefor tithsrendeinntekter.
Note 1)
VarelageretbestArav behotdningav capser,toymerker,skjorter, verktoy,viskere,modettbiter
pr 31.12.Varelageret
og samtepermer
erverdsattetter anskaffetskost
med fradragfor ukurans.
pr
Ukuransavsetning31.12 utgjor kr 4130.
Note 2)
UtestAende
fordringerpi annonserog rekvisitamv.

11 950

Note 3)
Egenkapitat
01.01.
Arets resuttat
Egenkapitat
31.12.inktudertfond

1 020 178
116689
903 489

Note 4)

Annenkortsiktiggjetder kostnader
for 2019somikkevar betattpr 31.12,herunder
avsetning
for
bidraglokalavdetinger,
trykkAzPmv.
-134 908

Sum kortsiktig gjeld

Note 5)
Lilteoror

Reklame-brosjyrer tilhenger
Kostpris
15000
10 121
Tilganger
Arets avskrivninger
Akk avskrivninger

Bokfsrt verd
15000
Avskrivningsperiode Avskrivesikke

10 121
5dr

Partytelt
106 827
1 2125
70 452
36 375
56r

PA Anlegg
39 850

39 850

5Ar

Sum
171798
12 125
120 423
51 375

Til irsmstet i Norsk Volvo Amazon Klubb

REVISJONSBERETNING2O2O
FOR
,
NORSK VOLVO AN,'.AZONKLUBB

Jeg har revidert SLrsregnskapet
for Norsk Volvo Amazon Klubb, NVAK, for regnskapsiret
2020.Arsregnskapetsom viser et underskuddpekr. 116 689,-bestir av resultatregnskap,
balanseog noteopplysninger.Arsregnskapeter avgitt av NVAK's styre.
Jeg har fifsrt revisjonen ut fra mine forutsetninger som valgt revisor for NVAK. Revisjonen
omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbyggerinformasjonen i
irsregnskapet samt vurdering av innholdet i og presentasjonenav irsregnskapet. I den grad
det er aktuelt, omfatter revisjonen ogs&en giennomgielse av NVAK's formuesforvaltning
og internkontroll. Jeg mener at revisjonen gir et forsvarlig grunnlag for min uttalelse.
Jeg menerat
o Arsregnskapetgir uttrykk for NVAK's skonomiske stilling 31. desember2020
og for resultatetav klubbens virksomhet i regnskapsiret.
o Styret har oppfylt sin plikt til h sorgefor ordentlig og oversiktlig registrering og
dokumentasjon av regnskapet.

Brerum,den2/4-2021
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Aasmund Kleve
Revisor NVAK

