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Sak 1. Godkjennelse av fremmøtte representanter. 
Samtlige 11 fremmøtte ga seg til kjenne og alle deltagere på årsmøtet var medlemmer av 
Norsk Volvo Amazon Klubb. 
 
 
Sak 2. Valg av møteleder og referent samt representant til å underskrive 
protokollen. 
Som møteleder ble Kjell Hallberg valgt. Som referent ble Rune Hallberg valgt. 
Medlem Kim S. Larsen og Odd Johansen ble valgt til å underskrive protokollen. 
 
 
Sak 3. Godkjenning av innkallelse. 
Mangler dato når innkallelsen er sendt ut. Ellers ble innkallelsen godkjent av årsmøte.  
 
Sak 4. Årsberetningen. 
Håkon Frogner leste igjennom styrets årsberetning 2009. Årsberetningen ble deretter godkjent 
av årsmøte. 
 
 
Sak 5. Regnskap 2009. Budsjett 2010. 
Håkon Frogner leste opp og presangterte regnskapet for 2009. De enkelte avvikene mellom 
regnskap og budsjett 2009 ble forklart og redegjort for. Forslag om egen linje om 
avskrivninger i regnskapet/budsjett. Regnskapet er godkjent av revisor. 
Regnskapet ble godkjent av årsmøtet. 
Deretter ble budsjett 2010 presentert av Håkon Frogner. Forslag om økning i kolonne for 
bidrag til lokalavdelinger i forholdt til avvikling av forskjellige treff/samlinger. Forslaget tas 
opp på neste styremøte og blir da eventuelt med i budsjett for 2011. 
Årsmøte kom med et forslag om nedjustere budsjettet for klubbrekvesita fra 60000kr til 
48000kr.  
Budsjett ble vedtatt av årsmøte etter nevnte justeringer. 
 
 
Sak 6. Medlemskontingent 2011. 
Innstillingen til styret var å bevare dagens kontingent uforandret. 
Ingen hadde noe å bemerke til dette. Innstillingen ble godkjent. 
 
300kr. Ordinært medlem 
250kr. Alderspangsionister 
50kr.  Husstand 
350kr. Utenlands medlem. 
 
 
Sak 7. Innkommende forslag. 
 
Styret har ikke mottatt noe forslag til årsmøte. 
 



Sak. 8. Valg. 
 
Det ble lagt frem for årsmøte om hvem som var på valg og valgkomiteen sin henstilling til 
styret. Det ble gjort klart at 2. styremedlem Christian Holck ikke stiller til gjenvalg. Forslag 
for 2. styremedlem etter Christian Holck er Andreas Haugen fra lokalavdelingen i Midt-
Norge. 
Årsmøte besluttet enstemmig å vedta styrets henstilling. Styret består av disse etter årsmøte. 
 
Leder.              Bengt Lybekk. (Valgt for 2 år) 
Sekretær.  Rune Hallberg. (Ikke på valg) 
Kasserer.  Håkon Frogner. (Ikke på valg) 
1. styremedlem. Arve Larsen. (Ikke på valg) 
2. styremedlem. Andreas Haugen. (Valgt for 2 år) 
3. styremedlem.  Johan Øvrum. (Valgt for 1 år) 
 
I tillegg valgte årsmøte følgende personer til representere følgende verv. 
 
Valgkomite.  Christian Holck og Stig Jelen (Valgt for 1 år) 
 
Revisor.  Aasmund Kleve (Valgt for 1 år) 
 
 
Valget avsluttet den formelle delen av årsmøte. 
 
 
 


