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Sak 1. Godkjennelse av fremmøtte representanter. 
Samtlige 17 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 ble valgt til å underskrive protokollen. 
 
 
Sak 3. Godkjenning av innkallelse. 
Bemerkning på at regnskapet ikke er sendt ut innen de vedtekter som er satt. Men årsmøte var 
enig om at dette ikke skulle stoppe årsmøte. 
 
Sak 4. Årsberetningen. 
Arve Larsen leste igjennom styrets årsberetning 2010. Årsberetningen ble deretter godkjent av 
årsmøte. 
 
 
Sak 5. Regnskap 2010. Budsjett 2011. 
Håkon Frogner leste opp og presangterte regnskapet for 2010. De enkelte avvikene mellom 
regnskap og budsjett 2010 ble forklart og redegjort for. Brevet fra Pål-Magnus Lilleberg ble 
lest opp for årsmøte. De bemerkningene på varelager og landstreffet som var sendt inn til 
styret pr. brev ble forklart. Konklusjonen på dette brevet er at årsmøte danner en grense og 
vedtektskomité. Denne komiteen skal ha dette klart slik at dette blir med i AzP nr.3 2011. 
Komiteen består av Aasmund Kleve, Jo Mæle, Pål-Magnus Lilleberg og Håkon Frogner. 
Forandre oppsettet på varelager der modellbiler ikke medregnes. 
Forslag om å trykke regnskapet i neste AzP med rettelser av de ”glemte” punktene.  
Nedskrivingen på lillebrorhenger, partytelt og pa-anlegg bør ikke skrives helt til null. 
Regnskapet ble ikke godkjent men kan bli det etter at endringene er gjort og det er revidert. 
De fremmøtte godkjenner regnskapet etter disse endringer. Navn og e-post adresser på de 
fremmøtte skrives ned for utsendelse. 
 
Deretter ble budsjett 2011 presentert av Håkon Frogner. Forslag om å lage en egen post i 
budsjettet for div. inntekter (eksempel pa-anlegg)  
Kontingent endres til 410 000.  
Loddsalget endres til 10 000 
Matrikkel. Forslag til styret om å droppe matrikkelen et år eventuelt at den kommer ut annen 
hvert år. 
Trykkeri endres til 145 000  
Kalender. Forslag om større ruter ved dato. 
Porto endres til 100 000 
Stand og treff endres til 5 000 
Landstreff endres til 15 000 
Bidrag til lokalav. endres til 2 600 
Styrekostnader endres til 4 000 



Telefon endres til 0 
Km. godtgjørelse endres til 14 000 
Regnskapsfører endres til 0 
  
Budsjett ble vedtatt av årsmøte etter nevnte justeringer. Samt at styret skal jobbe for å få inn 
noen ekstra midler for å bedre årsresultat.  
 
 
Sak 6. Medlemskontingent 2012. 
Innstillingen til styret var å heve kontingenten for ordinært medlemskap.  
Den nye satsen blir dermed: 
 
350kr. Ordinært medlem 
250kr. Alderspangsionister 
50kr.  Husstand 
350kr. Utenlands medlem. 
 
 
 
 
 
Sak 7. Valg. 
Det ble lagt frem for årsmøte om hvem som var på valg og valgkomiteen sin henstilling til 
styret.  
Årsmøte besluttet enstemmig å vedta styrets henstilling. Styret består av disse etter årsmøte. 
 
Leder.              Bengt Lybekk. (Ikke på valg) 
Sekretær.  Rune Hallberg. (Valgt for 2 år) 
Kasserer.  Håkon Frogner. (Valgt for 2 år) 
1. styremedlem. Arve Larsen. (Valgt for 2 år) 
2. styremedlem. Andreas Haugen. (Ikke på valg) 
3. styremedlem.  Johan Øvrum. (Valgt for 1 år) 
 
I tillegg valgte årsmøte følgende personer til å representere følgende verv. 
 
Valgkomite.  Pål-Magnus Lilleberg og Per Brynildsen (Valgt for 1 år) 
 
Revisor.  Aasmund Kleve (Valgt for 1 år) 
 
 
Sak 8. Innkommende forslag. 
 
Innkommende forslag om og sette av en sum hvert år til jubileums treff, behandles av grense 
og vedtektskomiteen. 
 
 
Dette avsluttet den formelle delen av årsmøte. 
 
 
 
 


