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Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Norsk Volvo Amazon 
Klubb for 2017. 
Som sted for Årsmøtet er valgt hjemme hos Arve Larsen i 
forbindelse med årets mekketreff. 
Adressen er Nordlandsveien 4, 3531 Krokkleiva. 
Fra Oslo kjører man E16 fra Sandvika mot Hønefoss. Rett føre 
den andre tunnelen etter Sollihøgda tar man av til høyre. Deretter 
følges gamle E16 drøye 3 km. 
Fra Hønefoss kjører man E16 mot Oslo. Ca. 2 km. etter 
Sundvollen, er det en avkjøring til Nes i Hole. Denne veien følger 
man ca 6 km. 
Styret håper at så mange som mulig har anledning til å komme, da 
årsmøtet kanskje er den største muligheten klubbens medlemmer 
har til å påvirke klubbens videre drift i året som kommer. 
Det presiseres at kun medlemmer som har betalt årets  
kontingent (2017) har stemmerett på årsmøtet. 
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- Sekretær (2 år) 
- Kasserer (2 år) 
- Styremedlem 1 (2 år) 
- Styremedlem 3 (1 år)  
- Styremedlem 4 (1 år) 
- Revisor (1 år) 
- Valgkomite (2 medlemmer 1 år)



Årsberetning 2016 
 
Styret for Norsk Volvo Amazon Klubb har for året 2016 
bestått av: 
 
Leder   Arve Larsen 
Sekretær  Jan Arvid Wisløff  
Kasserer   Pål-Magnus Lilleberg 
1. styremedlem  Egel Holmquist 
2. styremedlem  Kjell Hallberg 
3. styremedlem  Karoline Halvorsen 
4. styremedlem  Erik Endre  
  
Styrets sammensetning 
Styret har gjennom 2016 inneholdt 7 styreverv.  
Arve Larsen har sittet som leder etter å ha bli valgt for 2 år på 
årsmøtet i 2016.  
Jan Arvid Wisløff har sittet som sekretær etter å ha blitt valgt 
for 2 år på årsmøtet i 2015.  
Pål-Magnus Lilleberg har sittet som kasserer etter at han ble 
valgt for 2 år på årsmøtet i 2015.  
Egel Holmquist har sittet som styremedlem etter å ha blitt 
valgt for 2 år på årsmøtet i 2015. 
Kjell Hallberg ble valgt inn som styremedlem for 2 år på 
årsmøtet i 2016. 
Karoline Halvorsen har sittet som styremedlem etter å ha blitt 
valgt for 1 år på årsmøtet i 2016.  
Erik Endre ble valgt inn som styremedlem for 1 år på 
årsmøtet i 2016. 
 
Geografisk befinner styret 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 har gjennom året hatt 
god aktivitet i form av medlemsmøter og treff.  
Den tidligere avdelingen i Telemark har aktivitet, men ønsker 
ikke å betegnes som en arbeidende, aktiv lokalavdeling. Det 
viktigste er dog at det rører seg litt.  
De nevnte har aktivt bidratt med stoff til AmazonPosten. 
Styret ønsker å takke de som bidrar til holde liv og aktivitet i 
lokalavdelingene. 
Flere av lokalavdelingene har i løpet av det siste året endret 
sine styre- eller 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.  
 
Savnet av en lokalavdeling i Rogaland er fremdeles stort. 
 
Vi henviser til AmazonPosten eller klubbens hjemmesider for 
å finne kontaktinformasjon. 
 
Styremøter og styrearbeid 
I løpet av 2016 ble det avholdt 3 ordinære styremøter. Møtene 
har vært avholdt hjemme hos et av styrets medlemmer. 
Tidsmessig har møtene blitt avholdt etter arbeidstid i den av 
ukedagene somt har vist seg å passe best for å kunne ta hensyn 
til møtedeltakernes private plikter og prioriteringer.  
Ingen møter har blitt avbrutt verken grunnet tidsbrist eller av 
andre grunner og er ikke avsluttet før alle saker er behandlet.  
 

Møtene innledes med en enkel bevertning/middag, og punkter 
på sakslisten diskuteres allerede da. 
I tillegg har noen av styrets medlemmer vært samlet for å 
forberede avreise og pakke utstyr til Landstreffet på Bud, og 
tilsvarende for rydding og utpakking etter treffet. Det har vært 
samling for å planlegge Oslo Motor Show.  
 
Foruten de ordinære, fysiske styremøtene har både telefon og 
mail blitt flittig benyttet som kommunikasjonsmiddel. 
Klubbrelaterte tema og oppgaver har også blitt diskutert og 
løst i forbindelse med at styremedlemmer har møttes i annen 
sammenheng. Tre av styrets medlemmer sørget også for en 
vareopptelling av klubbrekvisita sist i desember 2016.  
 
Kjell Hallberg hadde før årsmøtet i fjor utviklet et system for å 
ha en kontinuerlig oppdatert oversikt på hva vi har av 
klubbrekvisita. For hver bestilling som gjøres på klubbens 
hjemmesider minker beholdningen tilsvarende. Systemet har 
vist seg å fungere helt utmerket, og letter jobben med å 
oppdatere varesaldo for de i styret som jobber med rekvisita. 
 
Det sittende styret er meget fornøyd med den progresjon og de 
resultater møtene har resultert i. 
 
Medlemsutvikling 
I 2010 nådde vi vårt foreløpig høyeste medlemstall med 1396 
medlemmer, og slik det ser ut i dag kan det bli vanskelig å 
komme tilbake på det nivået. 
Pr 31.12.2016 hadde NVAK 1179 medlemmer. På samme 
dato i 2015 var antallet 1169. Etter flere år med negativ – dog 
beskjeden – utvikling, har NVAK for første gang siden 2010 
hatt en vekst i medlemstallet. Styret er meget fornøyd med 
tendensen, og et delmål er å konsolidere stillingen. 
Hovedmålet framover er å fortsette den positive trenden, og 
Styret er ubetinget innstilt mot at pilen fortsatt skal peke 
oppover også i årene som kommer.  
Frafallet av medlemmer i 2016 var 81 stykker. Det er det 
laveste tallet siden 1998.  
I tilsvarende rapport fra foregående år er det nevnt at NVAK 
har brukt ressurser på å gi et enda bedre produkt tilbake til 
våre medlemmer i form av utvidede medlemsblad, vedlegg i 
form av opptrykk av salgsbrosjyrer, en påkostet kalender osv. 
Alt har blitt godt mottatt blant de medlemmer vi har, og vi har 
mottatt og vi mottar stadig hyggelige og positive 
tilbakemeldinger. Nå kan vi driste oss til å si at disse tiltakene 
har resultert i at klubben har rekruttert nye medlemmer.  
 
NVAK har også valgt å satse på sosiale medier – digital 
strategi. Dette er viktige fora, 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 å delta i den fysiske verden vi også lever i; 
med biler, blader og en klubb som man kan ta og føle på.  
 
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 fått 
økede satser, og etter noe frem og tilbake er retningslinjene for 
til hvem, hva og hvor mye som honoreres nå på plass og 
formidlet lokalavdelingene. 
 
 



 
 
Vi er avhengige at tiltakene som iverksettes resulterer i et økt 
medlemsantall. Lykkes vi ikke med det gjenstår kun to 
alternativer; enten å redusere de tilbud og produkt vi har i dag, 
eller å øke medlemskontingenten.  
Sammen har vi som allerede nevnt klart å snu en negativ trend 
Det aller viktigste også heretter at vi alle sammen, som klubb, 
som et fellesskap med samme interesser på kryss av både 
alder, kjønn og annet, kan klare å unngå at medlemstallet avtar 
igjen.  
Til det trenger vi hjelp fra oss som sitter i Styret, fra dere som 
er klubbens medlemmer og som er de som sørger for at 
NVAK er en klubb, og fra andre bidragsytere.  
Styret håper at så mange som mulig følger klubben også 
videre i 2017.  
 
Økonomi 
NVAK har ikke økt medlemskontingenten etter at det ble helt 
nødvendig for noen år siden, og den gang dessuten i to 
påfølgende år for å snu en negativ økonomisk utvikling. Vi 
har nå oppnådd positive økonomiske resultater over flere år og 
vi har en solid egenkapital og likviditet. I budsjettet for 2017 
legger vi til grunn noe underskudd, men dette er bevisst 
økning av kostnader som vi håper vil medføre økt aktivitet 
lokalt, og som vil bidra til flere medlemmer.  
NVAK ser ingen grunn til å øke kontingenten for 2018. 
 
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. I artikler som tar for seg de enkelte 
årsmodeller, eller andre former for artikler om Volvo Amazon, 
har vedleggene bestått av opptrykk av originale salgsbrosjyrer. 
Dette har vist seg å være et populært bidrag, og har blitt satt 
stor pris på av klubbens medlemmer. 
 
Vi har tidligere opplevd å få «bunker» med AmazonPosten i 
retur grunnet feil eller ufullstendig adresse. De fleste skyltes 
de nye bestemmelsene om at alle norske husholdninger skal ha 
vei-/gatenavn og nummer, men en del returer kom som følge 
av at medlemmer ikke har gitt oss beskjed om ny adresse etter 
flytting. Styret har jobbet intensivt med å oppdatere adresser, 
og de omtalte «bunkene» er redusert til å bli noen blader ved 
hver utsendelse. Derved er også portokostnadene – som 
berører NVAK direkte – sterkt redusert, men det er lagt ned 
mange timers ideelt arbeide i denne forbindelse, produktiv tid 
som kunne vært benyttet til helt andre formål. I dag skyldes 
nesten alle returblader at medlemmer som har flyttet ikke har 
gitt oss beskjed om adresseendring. Derfor behøver ikke 
«blader i retur» være et tema overhodet i framtiden. Det 
fordres bare litt bedre struktur 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 2016 brakte 10 nye medlemmer til klubben. 
Via klubbens hjemmeside, verving på ulike stands og 
personlig verving tilkom til sammen 73 nye medlemmer i 
løpet av 2016, mens 18 tidligere medlemmer ble 
gjeninnmeldt.  
 
 
 

 
 
Gjennom året har klubben også vært synlig med egen 
stand/eget telt ved en rekke treff, og det verves nye 
medlemmer i denne forbindelse. Fortsatt melder de aller fleste  
nye medlemmer sin interesse gjennom NVAK’s nettside 
www.nvak.no.  
 
NVAK på sosiale medier – digital strategi 
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. I løpet av 
2016 har vi hatt 34.935 besøkende. I 2015 hadde vi 28.892 
besøkende, som var en nedgang fra 2014. NVAK Forum er 
nesten å anse som dødt; det er Facebook og andre digitale 
media som har overtatt Forumets funksjon. Det samme gjelder 
for «Kjøp og salg» sidene.  
Besøkene på nvak.no dreier seg derfor om tilgang til 
medlemsregisteret, for å innhente generell informasjon om 
Volvo Amazon og for annen informasjon til Styret og ulike 
registre.   
Samlet sett har antall besøk i klubbenes digitale medier en 
solid økning.  
 
Etter styrets oppfatning er en satsning på digitale medier helt 
avgjørende for at vi skal kunne nå nye medlemmer, og 
beholde de vi har i dag. Erik Endre har som sin hovedoppgave 
i Styret å sørge for at NVAK gjøres tilgjengelig på digitale 
media, og finne gode løsninger for markedsføring av NVAK.  
 
Vi er fortsatt i en digital utviklingsfase, og slik dagens digitale 
verden fungerer forlenges denne fasen for hver dag. Vi er 
optimistiske med tanke på ytterligere utvikling i de ulike 
digitale medier, ikke minst med tanke på Facebook.  
 
Ny informasjonsbrosjyre 
Klubbens beholdning av informasjonsbrosjyrer nærmet seg 
null, dessuten var den innholdsmessig utdatert. Styret har 
derfor jobbet i en forholdsvis lang periode med å utarbeide en 
helt ny brosjyre. Foruten å oppdatere generell informasjon var 
det et viktig aspekt å få rubrikkene for «bilens stand» til å 
stemme både med klubbens utstillingskriterier og at tidligere 
nedtegnede bilopplysninger kan benyttes parallelt uten at det 
skaper diversitet.   
En pågående jobb med å oppdatere og korrigere bilregisteret i 
medlemsmatrikkelen har avdekket en masse feil opplysninger, 
og etter en del planlegging kom webmaster, redaktør og leder 
fram til en 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 muligheten da til å oppdage «avvik» fra standard 
normene for bilens utførelse.   
 
Mange har fulgt oppfordringene om å innrapportere de 
informasjoner vi ønsker, men det er mange som foreløpig ikke 
har fulgt opp.  
 
Klubbrekvisita 
Klubben besitter en del rekvisita. Styrevedtak gjort i løpet av 
2016 har medført en utvikling i form av ny klubbrekvisita. 
Foreløpig er grillemblem på plass. Vi henviser til våre 
hjemmesider for å kunne se hva vi har å tilby. Tidvis kan vi 
være utsolgt for noe, men hva gjelder klubbskjorter og caps er 
vi godt forspent. Caps’ene finnes i fargene svart, marineblå, 
rød og beige. Vi har også et gammelt, dog begrenset, opplag 
av ”Gör det Själv” håndboken på lager. 
 
Klubbrekvisita bestilles i all hovedsak via våre nettsider, men 
vi selger også på de steder vi har «stands». 
 
 



 
AmazonPosten 
AmazonPosten har kommet ut med 4 ordinære utgivelser i 
løpet av året. Leserne av AmazonPosten har kanskje lagt 
merke til at noen utgaver av bladet har hatt et øket sideantall i 
forhold til hva som har vært vanlig. En økning av sideantall er 
direkte relatert til to grunner; god økonomi og ikke minst 
tilstrekkelig med tilgang på artikkelstoff. Dog må den positive 
trenden med stofftilgang fortsette for at vi skal kunne 
opprettholde tilbudet. Redaktøren lager gladelig et klubborgan 
med øket sidetall, men det er helt avhengig av ovennevnte 
grunner. Klubbens medlemmer har bidratt med flere innsendte 
artikler enn tidligere sammen med bilder av en så høy kvalitet 
at de lar seg trykkes i bladet.  

Noe av den økte tilgangen skyldes enkelt medlemmers eget 
initiativ, mens god jobbing i enkelte av lokalavdelingene er 
grunnlaget for de fleste bidragene. 

AmazonKalenderen 2017 
Kalenderen for 2017 ble sendt ut sammen med AmazonPosten 
#4-2016.  
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. 
 
Vi takker redaktør Arnt Willy Aardal for en fremragende jobb 
med AmazonPosten og AmazonKalenderen også i 2016. 
 
Treffsesongen 2016 
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 
• Volvo treffet på Kongsberg 
• Oslo Motorshow 
 
Oslo Motor Show 
OMS ble nok en gang en publikumssuksess og slo 
publikumsrekorden fra 2015. Med over 40.000 besøkende ble 
det travle dager for de av oss som betjente standen. I 2015 
hadde vi fått tildelt en stor plass med en bakvegg og plass til 
både fire biler og en «kontor»-Lillebrortilhenger. I 2016 fikk 
vi en mindre plass midt på et gulv, og vi måtte planlegge 
standen deretter og helt annerledes enn sist. Vi endte opp med 
to biler, en stor 75’’ TV-skjerm og et høyt bord av «bar-type» 
med lap-top på, og hvor Kjell Hallberg kunne registrere både 
nye medlemmer og annen interessant informasjon «på 
direkten». 
Ikke minst måtte det tas hensyn til hvor vi skulle stikke unna 
«rot og synsforurensende» remedier som esker med kalendere, 
kamerabag’er, jakker, mat og drikke – ja alt vi hadde puttet 
inn i Lillebroren året før. Vi endte opp med å bygge et «skap» 
av paller, helt dekket av noen meter med pen, blå fløyel og 
hvor TV’en ble plassert oppå. Standen ble etter vårt syn meget 
tiltalende, og både biler, TV og klubbrepresentantene var godt 
synlig for publikum.  
De to bilene vi kunne vise fram var begge mørkeblå, og den 
sammenfallende fargen viste seg å ha en god visuell virkning, 
akkurat som vi hadde håpet på. Den ene bilen var Arne 
Bjerknes sin 1969 modell Herregårdsvogn. Den andre bilen  
 

 
var Pål-Magnus Lilleberg sin 1970 modell 122S. Begge disse  
bilene er nok godt kjent for de aller fleste lesere av 
AmazonPosten.  
Kjell Hallberg hadde redigert en hard-disk med varierende 
bilder og videoer med Amazon, noe som ble vist kontinuerlig 
på TV-skjermen så lenge utstillingen varte.  
En stor takk til Arne Bjerknes og Pål-Magnus Lilleberg for at 
vi fikk låne bilene deres på Oslo Motorshow. Når man nærmer 
seg slutten av oktober er det ikke gitt at man ønsker å kjøre 
bilen på noe som kan være saltede veier. Arne Bjerknes bor i 
Larvik, og hadde leid egen lukket tilhenger til å frakte sin bil i 
til og fra treffet, og frasa seg en kompensasjon fra NVAK for 
både dette og overnatting. I tillegg var han disponibel for både 
NVAK og publikum på OMS både fredag, lørdag og søndag. 
Takk Arne! 
 
Enkelte av lokalavdelingene har bidratt i stor grad på lokale 
treff. 
 
For utfyllende informasjon om de forskjellige treffene, vises 
det til tidligere/kommende utgaver av AmazonPosten.  
 
Landstreffet 2016 
Landstreffet 2016 ble arrangert Bud Camping ikke langt fra 
Molde. NVAK hadde lagt beslag på all overnattingskapasitet 
på plassen, men det var ledig plass for bobiler, caravan og telt.  
Tre av styremedlemmene ankom Bud allerede onsdag kveld i 
en ekvipasje bestående av to fullpakkete Amazon’er, hvorav 
den ene hadde klubbens Lillebror på slep. Vi disponerte også 
Bilia Hønefoss sin Ford Transit varebil, også den var lastet til 
randen. Torsdag morgen startet med en tidlig frokost samtidig 
som det ble lagt planer for videre progresjon. Sterk vind sørget 
for en omkalfatring i de opprinnelige planene om å starte med 
å sette opp party-teltene. Først fredag formiddag lot det seg 
gjøre, men tidsnok til at både grilling og andre gjøremål ble 
gjennomført som planlagt. 
Bud Camping var et vidunderlig fint sted å oppholde seg, og 
selv om det har blitt skrevet både i «Styrets fem minutt» og i 
artikkelen om landstreffet 2016 tidligere så gjentas det her: 
vertskapet på plassen – Marianne og Ola – var ukritisk 
positive til alt vi spurte og ba om, og var behjelpelige med alt 
de kunne bidra med. Takk for at vi fikk besøke dere, det fristet 
til gjentakelse.   
Nå ble ikke landstreffet skånet for regnvær i 2016 heller, men 
110 kvadratmeter med telt sørget for at deltakerne slapp å 
spise grillmat under en paraply. Søndagsværet var skiftende, 
og regnbyger sørget for at planer om å pakke ned tørre telt 
sannsynligvis måtte revurderes eller utsettes til mandag 
morgen. Imidlertid dukket sola fram sent på ettermiddagen og 
sammen med litt vindt tørket teltdukene. Med god hjelp fra 
treffdeltakere som skulle ha nok en overnatting klarte vi å 
rigge ned alt utstyr, pakke alt utstyr og laste det i bilene i løpet 
av kvelden. Med hjelp fra en av campingens ansatte klarte vi 
dessuten å rydde på plass alt av bord og stoler vi hadde lånt fra 
hyttenes uteplasser. Etter en velfortjent middag i form av pizza 
ble det en god natts søvn før avreise mandag morgen, med 
omlag 50 mil kjøring hjem for å tømme både biler og 
tilhenger. Da det var klart kunne alle planer som dreide seg 
om landstreff penses inn på treffet i 2017 og 2018.  
 
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. 
Lotteriet på Bud slo for øvrig alle tidligere rekorder, både med 
tanke på antall solgte lodd og på antall gevinster. Dette skal 
Egel Holmquist ha det aller meste av æren for – en kløpper til 
å skaffe lotterigevinster og et geni når det kommer til loddsalg 
og det å by på seg selv – takk Egel! 
 
 
 



 
På lørdag, etter frokost hadde vi en opplevelsesrik dag med 
kjøretur i kortesje og med innlagte stopp underveis. 
Kjøreturen førte oss på Atlanterhavsveien, og etter å ha kjørt 
over den fantastiske broen fortsatte turen noen kilometer til før 
vi snudde og stoppet på parkeringsplassen i enden av broa. 
Det fantes noen andre biler der da vi ankom, men vi fylte 
plassen helt med Amazon og noen andre Volvo-biler i vårt 
følge, iberegnet plasser som i utgangspunktet var reservert for 
turistbusser. Hva så – førstemann til mølla! De som drev 
kafeen på stedet så ingen grunn til å klage, og vi hadde avlagt 
dem en visitt på forhånd, slik at de sørget for større innkjøp av 
wienerbrød etc. Etter en ny spektakulær passering over broen 
gikk ferden videre til Naas Kalksteinsbrudd hvor vi besøkte 
«Nilsen-museet», et bil- og anleggsmuseum og vi var på 
«Bergtatt». Et besøk inne i de tidligere gruvene hvor det nå 
finnes både selskapslokaler og kunstige innsjøer med så klart 
vann at du så bunnen på mer enn 10 meters dybde, omgitt av 
vakre fargekombinasjoner i fjellet og en fantastisk belysning. 
Kan egentlig ikke beskrives – men må oppleves. 
 
Søndagen rant, noen var 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 gjøre klart for søndagens 
høydepunkt, utstillingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utstillingen søndag ble avholdt slik vi har hatt for tradisjon å 
gjøre i mange år. Det skulle dessverre vise seg at flere av 
deltakerne som hadde lang reisevei hjem avsto fra en del av 
eller hele utstillingen og heller prioriterte hjemreisen.  
Det er alltid noen som har lang reisevei, og dersom man må 
hjem i løpet av søndag vil det innebære konflikter et tid-aspekt 
også i framtiden. Styret har begynt jobben med å se på 
alternative løsninger allerede fra landstreffet 2017. 
 
Bud Camping er en estetisk nytelse i både i beliggenhet helt 
ute ved havet og ikke minst med tanke på hvordan hyttene er 
planlagt bygd og beliggende i terrenget. Det var sent i juni, 
norsk sommer og holmer som innbød til både å kose seg på og 
å bade fra. Men det var nok ikke en eneste av 
landstreffdeltakerne, ikke engang de hardføre barna, som lot 
seg friste til å benytte badebuksa i løpet av landstreffhelgen 
2016. 
Det får vi håpe på at de kan gjøre i 2017 på Skottevik 
Feriesenter. Der skal vi også oppholde oss i havgapet – på 
samme årstid – men drøye 500 km lenger sør – i luftlinje. 
Kanskje kan det utgjøre en forskjell? 
 
Med hilsen  
 
Styret i Norsk Volvo Amazon Klubb 
Arve Larsen 
Jan Arvid Wisløff 
Pål-Magnus Lilleberg 
Egel Holmquist 
Kjell Hallberg 
Karoline Halvorsen 
Erik Endre 

 



NORSK VOLVO AMAZON KLUBB 2017
Regnskap Budsjett Avvik Budsjett

INNTEKTER
3010 Kontingent 400 497 440 900 -40 403 455 000 
3020 Kontingent - salg på stand 3 400 0 3 400 0 
3030 Kontingent forskuddsbet - revers fjorårets 55 200 0 55 200 0 

Sum kontingent 459 097 440 900 18 197 455 000 
3110 Annonser - blad              12 000 12 000 0 12 000 
3210 Klubbrekvisita - fakturert (inkl. frakt)              17 346 12 000 5 346 12 000 
3220 Klubbrekvisita - Salg på stand              13 375 12 000 1 375 12 000 
3410 Utleie - PA Anlegg                4 000 4 000 0 4 000 
3600 Refusjon mva              24 472 20 000 4 472 20 000 
3610 LMK forsikring                   400 1 000 -600 500 

SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 530 690 501 900 28 790 515 500 

VAREKOSTNAD
4010 Kjøp av klubbrekvisita -18 266 -12 000 -6 266 -18 000 
4090 Beholdningsendring klubbrekvisita 15 471 -2 000 17 471 10 000 
4091 Beholdningsendring premier etc -4 520 0 -4 520 0 
4092 Endering ukurans lager 0 0 0 0 
4100 Porto utsending rekvisita -4 171 -3 200 -971 -4 000 

SUM VAREKOSTNAD -11 486 -17 200 5 714 -12 000 

BLAD PRODUKSJON
4510 Trykking av AZPosten -84 285 -80 000 -4 285 -85 000 
4515 Ekstra trykk i AzP -26 700 -18 000 -8 700 -30 000 
4520 Trykking av AzKalender -16 000 -16 000 0 -16 000 
4530 Redaktør -150 000 -142 500 -7 500 -142 500 
4531 Redaktør - kalender -18 000 -18 000 0 -14 000 
4535 Redaktør - ekstra trykk -20 000 -26 000 6 000 -26 000 
4540 Porto ordinær utsendelse -66 089 -67 000 911 -70 000 
4550 Porto ettersendinger -12 067 -9 000 -3 067 -15 000 

SUM BLAD PRODUKSJON -393 142 -376 500 -16 642 -398 500 

DRIFTSKOSTNADER

LANDSTREFF
6410 Landstreff - Innbetalinger deltagere 22 600 0 22 600 0 
6420 Landstreff - Loddinntekter 29 850 15 000 14 850 15 000 
6430 Landstreff - Leiekostnader etc -28 950 -8 000 -20 950 -8 000 
6440 Landstreff - Mat -9 824 -8 000 -1 824 -8 000 
6450 Landstreff - Premier -1 899 -12 000 10 101 -8 000 
6460 Landstreff - Andre kostnader -6 894 -2 000 -4 894 -6 000 

SUM LANDSTREFF 4 883 -15 000 19 883 -15 000 

STAND OG TREFF KOSTNADER
6510 Stand - Ekeberg -600 -600 0 -600 
6520 Stand - Konsgsberg 0 0 0 0 
6530 Stand - Ål 0 0 0 0 
6540 Stand - Andre kostnader 0 -4 000 4 000 -4 000 

SUM STAND OG TREFFKOSTNADER -600 -4 600 4 000 -4 600 

2016



NORSK VOLVO AMAZON KLUBB 2017
Regnskap Budsjett Avvik Budsjett

STYREKOSTNADER
6610 Styrekostnader - styremøter -3 500 -6 000 2 500 -4 000 
6620 Styrekostnader - telefon 0 0 0 0 
6630 Styrekostnader - kontorrekvisita -64 -6 000 5 936 -4 000 
6640 Styrekostnader - årsmøtet 0 -1 000 1 000 -1 000 
6650 Styrekostnader - bilgodtgjørelse -3 087 -8 500 5 413 -5 000 
6660 Styrekostnader - webleie -1 495 -1 500 5 -1 500 
6665 Styrekostnader - lisens regnskapsprogram -2 610 -3 000 390 -3 000 
6670 Styrekostnader - LMK kontingent -17 535 -17 535 0 -17 685 
6680 Styrekostnader - leie postboks -2 100 -3 000 900 -3 000 
6690 Styrekostnader - annet -16 170 -2 000 -14 170 -2 000 
6691 Styrekostnader - Oslo Motorshow -3 334 0 0 -4 000 

SUM STYREKOSTNADER -49 894 -48 535 1 975 -45 185 

ANDRE KOSTNADER
6710 Lokalavdelinger - bidrag -7 500 -20 000 12 500 -20 000 
6711 Lokalavdelinger - treffstøtte 0 -20 000 20 000 -20 000 
6720 Markedsføring -. Vervekampanje 0 -4 000 4 000 -4 000 
6730 Markedsføring  - Digital strategi 0 -15 000 15 000 -5 000 
6820 Annet - Vedlikehold Lillebror henger 0 -1 000 1 000 -1 000 
6830 Annet - Garantikostnad 0 0 0 0 
6840 Annet - Bank og kortgebyr -6 126 -3 700 -2 426 -3 700 
6850 Annet -Tap på fordringer 0 0 0 0 
6860 Avskrivninger -4 700 -5 000 300 -2 000 

SUM ANDRE KOSTNADER -18 326 -68 700 50 374 -55 700 

SUM KOSTNADER -468 565 -530 535 65 304 -530 985 

8050 Annen renteinntekt 3 431 6 000 -2 569 3 000 
8150 Annen rentekostnad 0 0 0 0 

0 
Årsresultat 65 556 -22 635 91 525 -12 485 
Overført egenkapital 25 556 
Overført til/fra fond for jubileumstreff/markering 20 000 
Overført til/fra fond for medlemsgoder/ matrikkel 20 000 

2016



Note               2 016              2 015 
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)              44 807             44 807 
1221 Akk avskrivninger - Partytelt 5)             -33 955            -31 255 
1230 PA Anlegg 5)              39 850             39 850 
1231 Akk avskrivninger - PA Anlegg 5)             -35 850            -33 850 

Sum driftsmidler             29 852            34 552 
1400 Varelager 1)              65 369             49 898 
1420 Demovarer/premier 1)                7 700             12 220 
1470 Ukurans varelager 1)               -5 190              -5 190 

Sum varelager             67 879            56 928 
1700 Andre fordringer 2)              24 458             20 767 
1710 Forskuddsbetalt kalender              14 000             34 000 

Sum fordringer             38 458            54 767 
1900 Kontanter - kontantkasse                8 146               9 315 
1920 Bankinnskudd - driftskonto            136 633             62 392 
1921 Bankinnskudd - høyrentekonto            552 013           528 652 

Sum bank           696 792          600 359 
SUM EIENDELER           832 982          746 607 

EGENKAPITAL OG GJELD
2050 Annen egenkapital 3)           -589 718          -564 162 

Fond for jubileumstreff/markering             -20 000                     -   
Fond for medlemsgoder/ matrikkel             -80 000            -60 000 

          -689 718          -624 162 
2400 Leverandørgjeld                      -                       -   
2900 Forskuddsbetalt kontingent             -49 700            -55 200 
2910 Annen kortsiktig gjeld 4)             -93 563            -67 245 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD          -832 982         -746 607 

Norsk Volvo Amazon Klubb



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 5 190. 

Note 2)
Utestående fordringer på annonser og rekvisita mv. 

Note 3)
Egenkapital 01.01. -624 162     
Årets resultat -65 556      
Egenkapital 31.12. inkludert fond -689 718     

Note 4)
Annen kortsiktig gjeld er kostnader for 2016 som ikke var betalt pr 31.12, herunder avsetning for 
bidrag lokalavdelinger, trykk AzP mv. 

Note 5)

Reklame-brosjyrer
Lillebror 
tilhenger Partytelt PA Anlegg Sum

 Kostpris                   15 000           10 121           44 807          39 850             109 778 
 Tilganger                          -                    -                     -                   -                         -   

 Årets avskrivninger                          -                    -               2 700            2 000                 4 700 
 Akk avskrivninger                          -             10 121           33 955          35 850               79 926 

 Bokført verdi                  15 000                 -            10 852           4 000              29 852 
 Avskrivningsperiode  Avskrives ikke  5 år  5 år  5 år 

Norsk Volvo Amazon Klubb



Sekretær (2 år).: Karoline Halvorsen
Kasserer (2 år).: Pål-Magnus Lilleberg
Styremedlem 1 (2 år).: Egel Holmquist
Styremedlem 3 (1 år).: Jan Arvid Wisløff
Styremedlem 4 (1 år).: Erik Endre

Revisor (1 år).: Åsmund Kleve

Valgkomitemedlem 1 (1 år).: Per Harald Ajer
Valgkomitemedlem 2 (1 år).: Knut Schei

VALG

Valgkomiteens innstilling på kandidater

Styrets innstilling på kandidater til valgkomite


