








Årsberetning 2021 
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Styret for Norsk Volvo Amazon Klubb har for året 2021 
bestått av: 
 
Leder   Arve Larsen 
Sekretær  Ole Even Selnes  
Kasserer  Kjell Hallberg 
1. styremedlem  Egel Holmquist 
2. styremedlem  Jon Rafn Hansen 
3. styremedlem  Jan Arvid Wisløff 
4. styremedlem  Erik Skifjeld Endre  
Ungdomsrepresentant Martinius Lilleberg 
  
Styrets sammensetning 
Styret har gjennom 2021 inneholdt 8 styreverv.  
Arve Larsen har sittet som leder etter å ha bli valgt for 2 år på 
årsmøtet i 2020.  
Ole Even Selnes har sittet som sekretær etter å ha blitt valgt 
for 2 år på årsmøtet i 2021.  
Kjell Hallberg har sittet som kasserer etter at han ble valgt for 
2 år på årsmøtet i 2021. 
Egel Holmquist har sittet som styremedlem etter å ha blitt 
valgt for 2 år på årsmøtet i 2021. 
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 2021.  
Erik Skifjeld Endre har sittet som styremedlem etter å ha blitt 
valgt inn som styremedlem for 1 år på årsmøtet i 2021. 
Martinius Lilleberg har sittet som ungdomsrepresentant etter 
å ha blitt valgt inn på årsmøtet i 2021. 
 
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. Som for året 2020 har samtlige 
avdelinger 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. 
På tross av at utfordringene har kommet på rekke og rad, så 
har lokalavdelingene klart å holde hodet over vannet og skape 
aktivitet. Styret takker både de som tar ansvar for å ta initiativ 
til, og til de medlemmer som stiller opp og derved sørger for at 
aktiviteten opprettholdes. 
 
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, Molde og 
Omegn samt Troms er slike områder.  
Representanten i Møre og Romsdal og i Molde og Omegn 
tilhører samme distrikt, men jobber både hver for seg og 
samarbeider der de finner det formålstjenlig. 
 
Et avsnitt som dessverre har blitt en gjenganger i 
årsberetningen er at vi ikke lykkes med å få noen til å ta ansvar 
for å danne en lokalavdeling i Rogaland. I et så stort distrikt 
med tilsvarende nedslagsfelt er det både merkverdig og lite 
oppmuntrende at ingen er villige til å påta seg oppgaver for å 
danne et lokalt miljø for å utvikle og å fremme egen hobby.   
 

Vi henviser til AmazonPosten eller klubbens hjemmesider for å 
finne kontaktinformasjon. 
 
Styremøter og styrearbeid 
I løpet av 2021 ble det avholdt 1 ordinært styremøte hvor også 
representanter fra lokalavdelingene og redaktør hadde 
mulighet til å 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.  
Styremøtet startet med en enkel bevertning, og saker som 
formelt skulle følge sakslisten ble uformelt luftet mellom 
munnfullene. Da møtet ble avsluttet var det ingen ubehandlede 
punkter på sakslisten. 
 
Verdt å merke seg er at en lenge planlagt digitalisering av 
AmazonPosten nå har passert planleggingsstadiet – at noe 
fysisk lesbart er på gang 
 
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 
Hamre/Kristiansand, og tilsvarende for rydding og utpakking 
etter treffet.  
 
To av styrets medlemmer sørget for vareopptelling av 
klubbrekvisita mot slutten av desember 2021.  
 
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 31.12.2021 hadde NVAK 1174 medlemmer. Da er det 
gledelig å kunne meddele at vi også denne sesongen har hatt 
en økning i medlemsantall. Det er ikke en stor økning, men 8 
nye medlemmer, noe som utgjør 0,69%, viser uansett en pil 
som peker oppover. 
To år på rad med økning i medlemstallet på tross av alle de 
utfordringer og restriksjoner som vi har måttet leve med må vi 
si oss fornøyde med. 
På samme dato i 2020 var antallet medlemmer 1166.  
 
Frafallet av medlemmer i 2021 var 82 stykker og tilveksten var 
på 90 medlemmer, inkl. 12 stykker som vi kunne ønske 
velkommen tilbake som medlem av NVAK . 
 
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 Corona-knekk i 2020, og intensiteten 
har ikke øket merkbart under fjoråret. Til det er å si at det ikke 
skal så mye til for å oppnå en fremgang i så måte, og at en 
forhåpnings vis mer normal og restriksjonsfri hverdag skal 
bidra til økt aktivitet. 
 



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 er av den oppfatning at synliggjøring på sosiale medier vil 
bidra til å øke antall betalende medlemmer – fordi ønsket om et 
fysisk blad er stort, og vi reklamerer for slike via nettsider. 
 
Vi synliggjør oss i den digitale verden, og som så vidt nevnt 
under styremøter, så er vi i gang med å digitalisere tidligere 
utgitte utgaver av AmazonPosten. Vi startet som seg hør og 
bør med blad nr. 1 – årgang 1, og vil fortsette digitaliseringen i 
samme rekkefølge som bladene er publisert. 
 
Henvendelser med konkrete spørsmål om både biler, 
reparasjon og deler rettes til NVAK via Facebook øker jevnt og 
trutt, og vi tror ikke at dette er en trend som vil snu. 
  
Våre hjemmesider inneholder de fleste praktiske opplysninger 
klubbens medlemmer og andre brukere ser og leter etter, men 
det er Facebook-sidene våre som er det mest benyttede 
kommunikasjonsmiddelet klubben har pr. nå. 
Facebook-sidene våre er gjort om til en privat side, og man må 
være Facebook-medlem for å kunne benytte sidene. Som et 
resultat av dette blir man kvitt mye spam og uønsket stoff, og 
privatiseringen har absolutt høstet positivitet for vår del.  
 
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.  
Dette er noe medlemmer og lokalavdelinger bør bite seg merke 
i – vi drukner ikke i denne type søknader. 
  
For å gjenta et avsnitt fra forrige årsberetning, så er 
AmazonPosten hovedbestanddelen og limet som holder NVAK 
sammen, AmazonPosten er organet som fungerer likt uansett 
klima og hvor man enn bor i vårt langstrakte land eller verden 
elers. 
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, så gjenspeilte 
dessverre 2021 den dårlige trenden, noe som førte til en 
merkbar nedgang i artikkelstoff fra alle som vanligvis er stødige 
bidragsytere.  
 
I forrige Årsberetning ble det skrevet at nedgangen i 
artikkelstoff resulterte i at redaktøren ble tvunget til å gjøre flere 
uttak i artikkelbanken enn hva som var planlagt, og at innholdet 
i denne banken har blitt merkbart redusert. 
Situasjonen har ikke blitt bedre, og innholdet i artikkelbanken 
er fortsatt redusert. Det er viktig at klubbens medlemmer tar tak 
i dette, at de tar seg selv litt i nakkeskinnet og finner fram alt 
som kan være av interesse for redaktøren og 
redaksjonskomiteen, slik at artikkelbanken kan bygges opp 
igjen. 
 
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. 
Vi vet at det har dukket opp biler fra garasjer, låver og 
lagringsplasser – biler som har kommet ut i dagens lys igjen. 
Ta bilder, bla i gamle album, finn frem gamle bilder. Skriv om 
og send slikt til oss. Selv om bilen er et påbegynt prosjekt eller 
er nesten ferdig, så er ikke de noe hinder for å dele det med os 
og andre medlemmer. Det lar seg utmerket godt gjøre å skrive 
en artikkel i to eller flere deler. Før, underveis og ferdig bil 
f.eks. 

Hovedsaken er at redaktøren må få noe å lage blad av, og 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 2022.  
 
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 hadde et godt planlagt «underskudd» i 2020, 
men det var et Jubileumsår verdt å feire, og resultatet for 2021 
gjenspeiler ikke året 2020. 
NVAK har oppnådd positive økonomiske resultater over flere år 
og har en solid egenkapital og likviditet.  
 
Vi får noen eksemplarer av AmazonPosten i retur etter hver 
utsendelse – grunnet feil eller ufullstendig adresse. Det er 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 2021 brakte 9 nye medlemmer til klubben. 
Via klubbens hjemmeside, verving på ulike stands og personlig 
verving tilkom til sammen 78 nye medlemmer i løpet av 2021, 
mens 12 tidligere medlemmer ble gjeninnmeldt.  
De aller fleste nye medlemmer melder sin interesse gjennom 
NVAK’s nettside www.nvak.no.  
 
Når det gjelder verving og vervepremie så ble det innført noen 
endringer vedr. reglene for premiering. 
 
Det innebærer at vi har innført vervepremie til alle som verver 
og at perioden går fra 1/12 året før og til 30/11. 
Vervepremiene er som følger.: 
Verve 1 medlem.: 20% reduksjon av medlemskontingenten. 
Verve 2 medlemmer.: 50% reduksjon av 
medlemskontingenten. 
Verve 3 medlemmer.: 100% reduksjon av 
medlemskontingenten. 
Verve 4 eller flere medlemmer.: 100% reduksjon av 
medlemskontingenten + en modellbil. 
 
Antall følgere på «NVAK facebook» øker stadig, og tallet har 
nådd 6.600 – en økning på litt i underkant av 5% i løpet av 
2021. 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. 
 
Naturlig nok er det suverent flest følgere fra Norge, men også 
Sverige, Danmark, Nederland og USA er godt representert. 
 
 



Når man ser på aldersfordelingen på de som følger NVAK på 
facebook – så er det ikke slik man nok skulle tru, at det er den 
yngre garde som dominerer listene. Det er aldersgruppene 45-
54 og 55-64 år som klart ligger i tet i så måte. 
 
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 at andre medier er vel så viktige. På tross 
av dette kunne vi notere en merkbar oppgang i antall besøk i 
2020. Dessverre kan vi ikke registrere noe i nærheten av slike 
tall i 2021, men må notere at kun 29687 besøkte våre 
hjemmesider dette året. Det er kun i året 2015 at vi har sett 
lavere tall enn dette. 
 
Med betydelig økning i antall besøk både på hjemmesidene og 
på facebook i 2020, så bør en så markant stor nedgang i antall 
besøk på hjemmesidene i 2021 gjenspeile seg i en tilsvarende 
økning på facebook. 
På hjemmesidene er det et telleverk for alle besøk, og det er 
ikke noe tilsvarende på facebook-sidene. Derfor er det 
vanskelig å konkludere med noe om at det skal «gå opp i opp». 
Facebook-siden er blitt privat, og man må være en godkjent 
følger for å benytte seg av sidene. Dette kan også medføre at 
antall besøk bli færre sammenlignet med tidligere  
 
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. 
 
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.  
Etter hvert regner vi med at besøkstallet vil øke som et resultat 
av at man kan lese tidligere utgaver av AmazonPosten digitalt. 
 
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. Det finnes en link til www.nvak.no i 
gruppebeskrivelsen til Facebook-gruppen. 
Vi forsøker å lage en mer iøynefallende link uten å gjør om 
siden vår til en salgsside, men det er noen utfordringer i så 
måte. Vi trenger en side og en link hvor det gjøres både 
fristende og interessant 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 kan bli 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. 
 
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.   
 
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. 
 
Klubbrekvisita 
Som et resultat av Corona-restriksjonene har salget av 
klubbrekvisita blitt lidende fordi vi ikke har kunne stå på stand 
på forskjellige treff. I 2021 var det bare på landstreffet og på Ål-
treffet at vi var ute og viste oss fram. Tradisjonelt selges det 
mer ute blant publikum sammenlignet med salg via våre 
nettsider.  
 
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.  
 
Med unntak av avd. Midt-Norge så var lokalavdelingenes 
interesse for å skaffe inntekter av denne type ikke til stede. 
Avd. Midt-Norge kjøpte klubbrekvisita for mer enn 13.000, - 
kroner. Alt er riktignok ikke overskudd, men at det blir en 
fortjeneste som er grei å ha i ei klubbkasse kan det ikke herske 
tvil om. 
 
AmazonPosten 
Vi har klart å opprettholde både kvalitet og kvantitet både for 
AmazonPosten og for AmazonKalenderen på tross av 
utfordringer med tanke på tilgang av artikkelstoff. Vi så oss 
nødt til å utsette AzP #3-2021 av sistnevnte årsak, da vi ikke 
kunne si oss fornøyde med det produktet som kunne 
presenteres i en enkel, normal utgave. 
Løsningen ble å slå sammen AzP #3 og #4 til en dobbel 
utgave, noe som muliggjorde å få plass til en større artikkel 



samtidig som bladet også fikk annet innhold enn bare den ene, 
nevnte artikkelen. 
Når det er sagt, så er vårt mål å utgi 4 separate utgaver pr. år, 
og ikke å slå sammen to utgaver. Om vi skulle være så heldige 
å kunne utgi et dobbeltnummer så skal det prinsipielt komme 
som ekstra sider i en utgave, og ikke i form av to blader som er 
slått sammen til ett. På den annen side er dette noe som må 
vurderes i hvert enkelt tilfelle. 
 
AmazonKalenderen 2022 
Kalenderen for 2022 ble sendt ut sammen med AmazonPosten 
#3og4-2021.  
 
Redaktøren koser seg med jobben å lage blad og kalender 
med Amazon som hovedingrediens. Men – for å helle litt malurt 
i begeret – så er det nok ikke bare glede og lykke. Innsendte 
bidrag fra medlemmene til å bruke i AmazonKalenderen burde 
være bedre, slik at redaktøren får mer å velge mellom. 
Derfor et det meget viktig at dere medlemmer sender 
redaktøren bilder med høy oppløselighet, bilder med ulike 
motiv, tilsvarende de bilder årets og tidligere års kalendere har.  
 
Fordi antall treff og arrangement har vært redusert, så har også 
både redaktørens og redaksjonskomitéens besøk på treff vært 
tilsvarende sjeldne, og det blir lite fotografering av biler og 
egnede motiv når man nesten ikke kommer seg utenfor egen 
eiendom. 
Derfor blir oppfordringen til medlemmene er å ta fram kameraet 
og ta bilder med i kalender øyemed umiddelbart etter at bilen 
er tatt fram fra vinterlagringen, og å fortsette med dette 
gjennom hele sesongen.  
 
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 2021. 
 
Treffsesongen 2021 
Som for året før måtte vi utsette Landstreffet til ut i september. 
Men vi unngikk en total avlysning – en skjebne mange 
treffarrangører led, og vi må være glade for det. 
 
Volvo-treffet på Torpomoen ble gjennomført i 2021, riktignok 
med et begrenset antall deltakere og underlagt strenge regler.  
NVAK var representert med egen stand på treffet. 
 
Oslo Motor Show klarte også å gjennomføre sitt arrangement i 
2021, og det ble kronet med ny tilskuerrekord.  
 
Vi kan også notere at NVAK lokalavdeling Midt-Norge hadde 
stor suksess med gjennomføringen av sitt treff, og fra sentralt 
hold må vi berømme både arrangement og oppslutningen fra 
både arrangør og deltakere. 
 
Landstreffet 2021 
Landstreffet 2021 ble arrangert på Hamre Familiecamping, 
som ligger på Hamresanden, om lag ei mil fra Kristiansand 
sentrum. 
 
Hamre Familiecamping beslaglegger et stort område og det var 
godt med plass til både gjester, biler, partytelt og 
utstillingsområde. 
 
Tre av styrets medlemmer reiste sørover med en absolutt 
fullpakket tilhenger og tre fullpakkede biler onsdag før treffet. 
Det er mye som skal ordnes, rigges og tilrettelegges – og man 
må være ute i god tid for å få unna alle oppgaver. Vi er godt 
forspent med utstyr og vi har opparbeidet rutiner som gjør at 
det er minimal sjanse for at vi skal bli stilt ovenfor 

uoverkommelige utfordringer underveis, men man har aldri 
noen garanti for at noe ikke kan gå skeis. I så fall må man ha 
tilstrekkelig med tid for å rette opp det som rettes kan. 
  
At kalenderen viste september måned medførte et behov for litt 
varme i partyteltet, og dette sammen med gode klær og tepper 
å bre over eller rundt seg – sørget for et par fine og til dels 
lange kvelder i sosialt lag. 
 
Vi har etter hvert høstet erfaring forbundet med å registrere 
deltakere og besøkende som følge av corona-reglementet, og 
denne delen av treff-arrangementet forløp knirkefritt. I 
motsetning til treffet i 2020 var det denne gangen plass for 
tilskuere som ikke stilte med bil på treffet. 
 
At «det blide Sørland» ikke nødvendigvis er like blidt bestandig 
fikk vi merke da vi var på kjøreturen/kortesjen lørdag. 
Værgudene hadde bestemt at vi skulle bli våte dersom vi våget 
oss ut av bilene våre. Vi våget – og våte ble vi. Lokalkjente 
NVAK-medlem Dagfinn Røkenes hadde konstruert en aldeles 
utmerket rute som vi fulgte. Ferden foregikk på smale og enda 
smalere innenlands-veier, enkelte steder var det så smalt at to 
personbiler ikke kunne passere hverandre. Siste stopp på 
turen var på brygga i Grimstad, og der endte vi opp etter å ha 
kjørt gjennom den smale gågata i byen. Gågata ville normalt 
vært fullpakket med mennesker, men været bidro til at 
publikum satt innendørs og nøt sin pizza, sitt smørbrød, kake, 
kaffe, øl eller hva nå den enkeltes gane skulle begjære. Likevel 
ble det trangt om plassen da noen ti-talls Volvo Amazon og 
andre gamle Volvo-biler sneglet seg mellom mennesker, bor 
og stoler i gågata – og til stor begeistring både for de som 
oppholdt seg innendørs som for de som var ute i regnet.  
Enden av gågata endte i et lyskryss. Der hadde representanter 
fra kommunen møtt opp for å sette alle lys i krysset på rødt, og 
vi ble vinket fram til et reservert område på brygga. 
 
Som tradisjonen har blitt så 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. Det er absolutt på sin plass å takke alle de som 
sponser oss med lotterigevinster og ikke minst til de som 
kjøper lodd og bidrar til at det hele går rundt. 
Akkurat hvor mange som var samlet i teltene våre på kvelden 
er usikkert, men vi hadde alt på det tørre, også om det skulle 
dukke opp en «corona-kontroll». 
 
Nok en gang ble det hele en suksess, og denne gangen hadde 
vi også besøk fra Danmark.  
 
Søndags morgen var noen veldig tidlig ute til ferdig dekket 
frokostbuffé, mens andre valgte å komme litt seinere. 
Det var også noen som forberedte seg til utstillingen og vasket 
bilen nesten før hanen galte. 
 
Juryen hadde fulgt opp sine oppgaver, og var a jour med 
klassifiseringen av bilene som var til stede, og de som kom til 
ble tatt fortløpende. 
  
Deltakerne i Conceurs de Charme hadde blitt tildelt plass på 
utstillingsområdet allerede ved ankomsten, og trengte derfor 
ikke å flytte på noe som helst i anledning av utstillingen. 
 
Innehaveren av Hamre Familiecamping ble overrakt NVAK sin 
«Takk for gjestfriheten» hilsen i form av et maleri med motiv av 
en Amazon parkert foran resepsjonsbygningen – og maleriet 
ble umiddelbart tildelt en plass på veggen i resepsjonen.  
 
På Hamre fikk treffdeltakerne vite at Landstreffet 2022 var 
planlagt til Storsand Gård Camping i Malvik, litt nord for 
Trondheim. Det er enkelt å forklare dersom noen  skulle ønske 
å vite årsaken – så ble vi nødt til å flytte treffet til et annet sted, 



Kort fortalt så skal Landtreffet 2022 arrangeres på Strynsvatn 
Camping i Stryn. 
 
Da landstreffet på Hamre var avsluttet kunne alle planer som 
dreide seg om landstreff i første omgang penses inn på treffet i 
2022 – men også for kommende landstreff i 2023 og 2024, 
arrangement som fordres både tid og langsiktig planlegging. 
Nå – da vi så oss nødt til å flytte fra et lenge planlagt sted til et 
annet – så fikk vi godt betalt for å ha lagt langsiktige og 
veloverveide planer for videre treff. Vi hadde i realiteten under 
ei uke på oss for å finne et annet sted, og fordi Strynsvatn på 
det tidspunktet allerede var booket for 2023, så var det «bare» 
å finne en dato i 2022 som kunne passe både for oss og for 
Strynsvatn Camping. Med stor velvillighet til å rokere eget 
opplegg og planer, så klarte innehaveren av Strynsvatn 
Camping å frigjøre alle overnattingsmuligheter for oss den 10.-
12. juni. Ellers hadde risikoen for at det ikke ville bli noe treff i 
2022 vært meget stor.  
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Arve Larsen 
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Jan Arvid Wisløff 
Erik Skifjeld Endre 
Martinius Lilleberg 



2022

Regnskap Budsjett Avvik Budsjett

INNTEKTER

INNTEKTERINNTEKTER

INNTEKTER

KONTINGENT

KONTINGENTKONTINGENT

KONTINGENT

3010 Kontingent 435 770 450 000 -14 230 450 000 

3020 Kontingent - salg på stand 4 428 0 4 428 0 

3030 Kontingent forskuddsbet - revers fjorårets 73 100 0 73 100 0 

3040 Kontingent forskuddsbet - neste år -69 228 0 -69 228 0 

SUM KONTINGENT

SUM KONTINGENTSUM KONTINGENT

SUM KONTINGENT 444 070 

444 070 444 070 

444 070 450 000 

450 000 450 000 

450 000 -5 930 

-5 930 -5 930 

-5 930 450 000 

450 000 450 000 

450 000 

SALGSINNTEKTER

SALGSINNTEKTERSALGSINNTEKTER

SALGSINNTEKTER

3110 Annonser - blad             8 950 12 000 -3 050 12 000 

3210 Klubbrekvisita - fakturert (inkl. frakt)           25 886 30 000 -4 114 30 000 

3220 Klubbrekvisita - Salg på stand           10 765 20 000 -9 235 20 000 

3410 Utleie - PA Anlegg             2 000 2 000 0 2 000 

3600 Refusjon mva           55 826 30 000 25 826 35 000 

SUM SALGSINNTEKTER

SUM SALGSINNTEKTERSUM SALGSINNTEKTER

SUM SALGSINNTEKTER 103 427 

103 427 103 427 

103 427 94 000 

94 000 94 000 

94 000 9 427 

9 427 9 427 

9 427 99 000 

99 000 99 000 

99 000 

LANDSTREFF

LANDSTREFFLANDSTREFF

LANDSTREFF

6410 Landstreff - Innbetalinger deltagere 0 0 0 0 

6420 Landstreff - Loddinntekter 30 604 20 000 10 604 30 000 

SUM LANDSTREFFET

SUM LANDSTREFFETSUM LANDSTREFFET

SUM LANDSTREFFET 30 604 

30 604 30 604 

30 604 20 000 

20 000 20 000 

20 000 10 604 

10 604 10 604 

10 604 30 000 

30 000 30 000 

30 000 

SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT

SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKTSUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT

SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 578 100 

578 100 578 100 

578 100 564 000 

564 000 564 000 

564 000 14 100 

14 100 14 100 

14 100 579 000 

579 000 579 000 

579 000 

UTGIFTER

UTGIFTERUTGIFTER

UTGIFTER

VAREKOSTNAD

VAREKOSTNADVAREKOSTNAD

VAREKOSTNAD

4010 Kjøp av klubbrekvisita 0 -25 000 25 000 -20 000 

4090 Beholdningsendring klubbrekvisita -15 846 5 000 -20 846 -25 000 

4091 Beholdningsendring premier etc 0 0 0 0 

4092 Endering ukurans lager 231 0 231 0 

4100 Porto utsending rekvisita -2 037 -5 000 2 963 -5 000 

SUM VAREKOSTNAD

SUM VAREKOSTNADSUM VAREKOSTNAD

SUM VAREKOSTNAD -17 652 

-17 652 -17 652 

-17 652 -25 000 

-25 000 -25 000 

-25 000 7 348 

7 348 7 348 

7 348 -50 000 

-50 000 -50 000 

-50 000 

BLAD PRODUKSJON

BLAD PRODUKSJONBLAD PRODUKSJON

BLAD PRODUKSJON

4510 Trykking av AZPosten -60 050 -70 000 9 950 -70 000 

4515 Ekstra trykk i AzP 0 0 0 -7 500 

4520 Trykking av AzKalender -16 300 -15 500 -800 -14 600 

4530 Redaktør -131 250 -135 000 3 750 -135 000 

4531 Redaktør - kalender -14 000 -14 000 0 -14 000 

4534 Redaktør - digitalisering av AmazonPosten 0 0 0 -20 000 

4535 Redaktør - ekstra trykk 0 0 0 -8 000 

4540 Porto ordinær utsendelse -69 342 -90 000 20 658 -90 000 

4550 Porto ettersendinger -3 543 -5 000 1 457 -5 000 

SUM BLAD PRODUKSJON

SUM BLAD PRODUKSJONSUM BLAD PRODUKSJON

SUM BLAD PRODUKSJON -294 485 

-294 485 -294 485 

-294 485 -329 500 

-329 500 -329 500 

-329 500 35 015 

35 015 35 015 

35 015 -364 100 

-364 100 -364 100 

-364 100 

DRIFTSKOSTNADER

DRIFTSKOSTNADERDRIFTSKOSTNADER

DRIFTSKOSTNADER

LANDSTREFF

LANDSTREFFLANDSTREFF

LANDSTREFF

6430 Landstreff - Leiekostnader etc -10 952 -13 000 2 048 -12 000 

6440 Landstreff - Mat -9 487 -8 000 -1 487 -10 000 

6450 Landstreff - Premier -8 320 -15 000 6 680 -15 000 

6460 Landstreff - Andre kostnader -7 949 -10 000 2 051 -10 000 

SUM LANDSTREFF

SUM LANDSTREFFSUM LANDSTREFF

SUM LANDSTREFF -36 707 

-36 707 -36 707 

-36 707 -46 000 

-46 000 -46 000 

-46 000 9 293 

9 293 9 293 

9 293 -47 000 

-47 000 -47 000 

-47 000 
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2022

Regnskap Budsjett Avvik Budsjett

STAND OG TREFF KOSTNADER

STAND OG TREFF KOSTNADERSTAND OG TREFF KOSTNADER

STAND OG TREFF KOSTNADER

6510 Stand - Ekeberg 0 0 0 -1 000 

6520 Stand - Konsgsberg 0 0 0 0 

6530 Stand - Ål 0 0 0 0 

6540 Stand - Oslo Motorshow -3 942 -6 000 2 058 -6 000 

6590 Stand - Andre kostnader 0 -5 000 5 000 -5 000 

SUM STAND OG TREFFKOSTNADER

SUM STAND OG TREFFKOSTNADERSUM STAND OG TREFFKOSTNADER

SUM STAND OG TREFFKOSTNADER -3 942 

-3 942 -3 942 

-3 942 -11 000 

-11 000 -11 000 

-11 000 7 058 

7 058 7 058 

7 058 -12 000 

-12 000 -12 000 

-12 000 

STYREKOSTNADER

STYREKOSTNADERSTYREKOSTNADER

STYREKOSTNADER

6610 Styrekostnader - styremøter/årsmøte 0 -6 000 6 000 -4 500 

6630 Styrekostnader - kontorrekvisita -747 -7 000 6 253 -10 000 

6650 Styrekostnader - bilgodtgjørelse -4 060 -6 000 1 940 -10 000 

6660 Styrekostnader - webleie -4 898 -5 000 102 -5 000 

6670 Styrekostnader - LMK kontingent -28 125 -28 000 -125 -28 000 

6680 Styrekostnader - leie postboks -2 550 -2 600 50 -2 700 

6690 Styrekostnader - annet -2 379 -10 000 7 621 -10 000 

SUM STYREKOSTNADER

SUM STYREKOSTNADERSUM STYREKOSTNADER

SUM STYREKOSTNADER -42 759 

-42 759 -42 759 

-42 759 -64 600 

-64 600 -64 600 

-64 600 21 841 

21 841 21 841 

21 841 -70 200 

-70 200 -70 200 

-70 200 

ANDRE KOSTNADER

ANDRE KOSTNADERANDRE KOSTNADER

ANDRE KOSTNADER

6710 Lokalavdelinger - bidrag -10 500 -20 000 9 500 -20 000 

6711 Lokalavdelinger - treffstøtte 0 -5 000 5 000 -5 000 

6730 Markedsføring  - Digital strategi 0 -20 000 20 000 0 

6810 Annet - Leie av utstyr -2 000 -2 000 0 -2 000 

6820 Annet - Vedlikehold Lillebror henger 0 -1 000 1 000 -1 000 

6830 Annet - Garantikostnad 0 0 0 0 

6840 Annet - Bank og kortgebyr -4 515 -5 000 485 -5 000 

6850 Annet -Tap på fordringer 0 0 0 0 

6860 Avskrivninger -12 125 -12 200 75 -12 200 

SUM ANDRE KOSTNADER

SUM ANDRE KOSTNADERSUM ANDRE KOSTNADER

SUM ANDRE KOSTNADER -29 140 

-29 140 -29 140 

-29 140 -65 200 

-65 200 -65 200 

-65 200 36 060 

36 060 36 060 

36 060 -45 200 

-45 200 -45 200 

-45 200 

SUM KOSTNADER

SUM KOSTNADERSUM KOSTNADER

SUM KOSTNADER -424 685 

-424 685 -424 685 

-424 685 -541 300 

-541 300 -541 300 

-541 300 116 615 

116 615 116 615 

116 615 -588 500 

-588 500 -588 500 

-588 500 

8050 Annen renteinntekt 1 040 3 000 -1 960 3 000 

8150 Annen rentekostnad 0 0 0 0 

Korrigert feil i regnskap 2020 78 695 

Årsresultat

ÅrsresultatÅrsresultat

Årsresultat 233 150 

233 150 233 150 

233 150 25 700 

25 700 25 700 

25 700 128 755 

128 755 128 755 

128 755 -6 500 

-6 500 -6 500 

-6 500 

Overført egenkapital 185 150 

Overført til/fra fond for jubileumstreff/markering 28 000 

Overført til/fra fond for medlemsgoder/ matrikkel 20 000 
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PRINSIPPER

Kontingent tas til inntekt for året det er innbetalt for. Varesalg inntektsføres ved levering. 
Kostnader henføres periode for tilhørende inntekter. 

Note 1)

Varelageret består av beholdning av capser, tøymerker, skjorter, verktøy, viskere, modellbiler 
og samlepermer pr 31.12. Varelageret er verdsatt etter anskaffelskost med fradrag for ukurans. 
Ukuransavsetning pr 31.12 utgjør kr 4 361. 

Note 2)

Utestående fordringer på annonser og rekvisita mv. 9 362         

Note 3)

Egenkapital 01.01. 903 489     
Årets resultat 233 150     
Egenkapital 31.12. inkludert fond 1 136 639  

Note 4)

Annen kortsiktig gjeld er kostnader for 2021 som ikke var betalt pr 31.12, herunder avsetning for

bidrag lokalavdelinger, trykk AzP mv. 
Sum kortsiktig gjeld -46 390

Note 5)

Reklame-brosjyrer

Reklame-brosjyrerReklame-brosjyrer

Reklame-brosjyrer

Lillebror 

Lillebror Lillebror 

Lillebror 

tilhenger

tilhengertilhenger

tilhenger Partytelt

PartyteltPartytelt

Partytelt PA Anlegg

PA AnleggPA Anlegg

PA Anlegg Sum

SumSum

Sum

 Kostpris                    15 000            10 121          106 827          39 850              171 798 

 Tilganger                            -                     -                      -                    -                          -   

 Årets avskrivninger                            -                     -              12 125                  -                  12 125 

 Akk avskrivninger                            -              10 121            82 577          39 850              132 548 

 Bokført verdi 

 Bokført verdi  Bokført verdi 

 Bokført verdi                   15 000 

                  15 000                   15 000 

                  15 000                  -   

                 -                    -   

                 -             24 250 

          24 250           24 250 

          24 250                 -   

                -                   -   

                -                 39 250 

              39 250               39 250 

              39 250 

 Avskrivningsperiode  Avskrives ikke  5 år  5 år  5 år 

 Rest avskrivningsperiode Nedskrevet 2 år Nedskrevet
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Forslag 8.1 fra Arve Larsen 
 
 
Forslag til vedtektsendring; ny ordlyd for Valg, punkt 8e – til Årsmøtet 2022. 
 
Valgkomité på 3 medlemmer velges for 1 år av gangen. Komitéen skal bestå av 1 
styremedlem og 2 fra NVAK’s medlemsmasse. Styret fremmer forslag til kandidater. 
Valgkomitéen kan ikke foreslå seg selv til styreverv, men medlemmer i valgkomitéen kan 
foreslås av andre. 
 
Begrunnelse for forslaget: 
Et tilsvarende forslag ble fremmet til Årsmøtet i 2017, men ble ikke levert innenfor fristen, og 
det ble bestemt at forslaget skulle fremmer på Årsmøtet i 2018. Dessverre ble det uteglemt, 
og inntil pr. dd. har valgkomitéen pr. definisjon blitt valgt på dispensasjon fra Årsmøtet. 
Forslaget innebærer en vedtektsendring som fastslår dagens praksis. 
 
 


