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Styremøte 24. april 2019 
Sted/tidspunkt: Arve Larsen kl. 18:00 

 

Referat 
 

 
1. Økonomi 

• PML informerer 
� Våre to kontoer har hhv. kr. 857.045, - og kr. 192.047, - 

innestående. Muligheten for å digitalisere tidligere utgaver av 
AmazonPosten er til stede, og er en sak som skal drøftes med 
redaktøren. 

• Medlemsstatus, KH 
� Pr. styremøtet hadde vi 1.063 medlemmer, som er 110 færre 

enn hva vi oppnådde i 2018. Nye purringer sendes ut sammen 
med AzP #2-2019 

 
2. NVAK Årsmøte 27. april 2019  

• Styremedlemmer – hvem stiller 
� AL 
� PML 
� KaH 
� EH 
� KH 
� JAW 
� EE 

• Saker til diskusjon 
• Innkomne forslag 

� Forslag fra Andreas Cleve 
� Leders kommentar til A. Cleves sitt forslag ble ikke distribuert 

sammen med de øvrige årsmøtedokumentene, noe som er en 
vanlig praksis hos noen, mens det hos andre praktiseres å 
sende slikt ut sammen med årsmøtedokument ellers. 
Kommentarene deles ut til årsmøtedeltakerne i forkant av 
årsmøtet.  

� Forslag fra leder om å avskaffe vervekampanjen fra 2020 
� Styret vil se på andre løsninger for å premiere de som verver. 

Noe som ble luftet var at om en lokalavdeling krediteres 20 nye 
medlemmer utbetales en bonus, f. eks. kr. 4.000, - En slik 
bonus bør være et interessant mål for avdelingene å jobbe mot. 

 
3. LMK 

• LMK Landsmøtet 2019 besluttet å opprettholde kontingenten som ble vedtatt i 
fjor. Styrets forslag til Årsmøtet 2019 er å trekke NVAK fra samarbeidet med 
LMK.  

� Det har vært samtaler og mailkommunikasjon innenfor Styret 
vedr. en utmelding også etter at det ble kjent at LMK-
kontingenten ble opprettholdt. Det har vært argumentert for å la 
den betingede utmeldingen fra LMK gjøres ubetinget, og det 
har blitt argumentert for likevel å opprettholde LMK-
tilslutningen. PML har satt seg inngående inn i saken, og heller 
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til at NVAK bør snu i sitt opprinnelige forslag til Årsmøtet, og 
heller la LMK få en sjanse til å bevise at de vil være mer 
imøtekommende heretter, tatt i betrakting at både tvisten 
mellom LMK og WaterCircles og tvisten mellom LMK og et 
tidligere styremedlem nå er et tilbakelagt stadium.  

� Via LMK har NVAK automatisk mottatt en årlig momsrefusjon. 
En slik automatikk vil naturlig nok forsvinne som følge av en 
utmelding fra LMK. NVAK kan søke om momsrefusjon på eget 
initiativ, men det er ingen automatikk i en slik forbindelse. 

� Et fortsatt medlemskap i LMK vil koste NVAK kr. 15.000, - 
ekstra, men NVAK vil sitte igjen med både fordeler og goder. 

� Styret vedtar å opprettholde LMK-tilslutningen og samtidig ha 
muligheten for å påvirke både valg og beslutninger som fattes 
på LMK Landsmøte i 2020.  

• Andre alternativ til forsikringsgivere utenfor LMK/If.  
� If 

� If er et alternativ uansett fortsatt medlemskap i LMK eller ikke. 
Nåværende inngåtte forsikringsavtaler berøres uansett ikke i 
inneværende periode. De kan også forlenges, men dersom 
NVAK sier opp medlemskapet i LMK bortfaller de fordelene 
som oppnås via et LMK-medlemskap.   

� KNA 
� Så lenge KNA har WaterCircles som sin forsikringspartner er et 

samarbeide med dem uinteressant for NVAK. 
� AMCAR 

� Et medlemskap i AMCAR koster kr. 1.000, - pr. år, og å tegne et 
medlemskap der er noe styret mener at NVAK skal gjøre 
uansett hva som skjer med LMK og evt. øvrige alternativ. For at 
et medlem skal tegne forsikring via AMCAR kreves et personlig 
medlemskap hos AMCAR – en kostnad på cirka kr. 700,- pr. år. 

� Som klubb vil NVAK ha tilgang til styre-web og også andre 
goder. 

� NVAK vil ikke motta moms-kompensasjon som følge av et 
medlemskap i AMCAR. 

• Hva fulgte NVAK sin betingede utmelding fra LMK? 
� Det resulterte i en stor debatt om kontingentens størrelse og 

maksimale øvre grense. LMK sitt forslag om å opprettholde kr. 
35, - som kontingent/medlem ble vedtatt av 
landsmøtedelegatene til fordel for et benkeforslag på kr. 25, -, 
men det var intet overveldende flertall, noe som gir håp om at 
det kan vedtas en endring i så måte på møtet i 2020. Dette 
faktum bidro til at Styret i NVAK reviderte sitt forslag til eget 
Årsmøte.  

• Motorkonvoien 2019 – hva vil vi foreta oss om vi fremdeles er LMK-medlem? 
� Lokalavdeling Oslo/Akershus v/JAW lufter dette tiltaket på 

vegne av NVAK’s medlemmer, og det inngår dessuten i 
Nasjonal Motordag. 

• Hva skjedde på LMK Temakonferansen i januar 2019? 
� NVAK hadde ingen tilstede, men det dreide seg om LMK sin 

strategi for tiden som kommer.   
 
4. Landstreffet 2019 i Lom 

• Oppdatering EH 
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� Premier.  
� EH forteller at premiene er klare. 

� Takk for gjestfriheten. EH/AL 
� AL har ordnet med det som behøves for gaven, og EH skal 

sørge for at den ferdigstilles. 
� Påmeldingsfristen er ute – hva endte vi opp med? KH 

� Etter å ha utvidet vå preliminære reservasjon to ganger 
disponerte vi totalt 57 hytter og 8 leiligheter. Pr. styremøtet 
hadde 170 deltakere tegnet seg, og 54 hytter og en leilighet var 
booket via NVAK.  

� Etter utløpt frist ble de resterende overnattingsplasser frigitt til 
eiernes disposisjon, og evt. nye påmeldte til Landstreffet må 
sørge for egen reservasjon der det eventuelt finnes plass.  

� Videre fremdriftsplan – hvem reiser, og når etc. 
� EH, KH og AL reiser onsdag morgen og returnerer mandag. EE 

har meldt i fra at han ikke kan delta på Landstreffet. EH/KH 
ferdigstiller programmet asap, og KH sørger for at det legges ut 
på våre hjemmesider. 

� Eilert Sjølie og Knut Schei har sagt seg villige til å hjelpe oss 
med selve arrangementet, og de vil ankomme torsdag – noe 
også andre deltakere vil gjøre. 

� De som ønsker å besøke Galdhøpiggen må informere 
Styret/EH om det fredag – slik at det organiseres en tidligere 
avreise til Juvasshytta for fjellklatrerne. 

� EH har ordnet slik at vi kan få en flyt gjennom bommen hvor det 
er passeringsavgift. 
 

5.  Lokalavdelinger 
• Undertegnede står fremdeles oppført som kontaktperson for OA i AzP #1-

2019. Det er nå rettet opp på våre hjemmesider. 
� Redaktør bekrefter at det blir korrigert fra og med AzP #2-2019  

• Strategi for å opprette lokalavdeling i Rogaland og på Sørlandet 
� Hva kan vi gjøre for å få i gang noe? 

� En tekst må forfattes og sendes på mail til de som sogner til de 
respektive avdelingsområdene i håp om at noen tenner på 
idéen. 

• Felles møte med lokalavdelingene. 
� Har vi mulighet til å samle representanter fra lokalavdelinger og lokale 

kontaktpersoner en helg for å diskutere felles planer. 
� Hvilken nytte kan vi dra at en slik sammenkomst?  
� Hva vil dette koste, og har vi mulighet for en slik utgift. 

� Vi har en pott/budsjettpost på kr. 20.000, - som er øremerket 
treff-støtte, og som kan disponeres i en slik sammenheng. Å 
planlegge et slikt møte i forbindelse med Landstreffet er ikke 
aktuelt – til det finnes ingen disponibel tid. Følgelig har vi 
disponible midler, og vi må avtale et møtetidspunkt og 
møtested sammen med lokalavdelingene og de lokale 
kontaktpersoner. 

 
6. Digital strategi- sosiale medier 

• Status. EE  
• Utvikling og framtidsutsikter. EE 
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� EE hadde meldt forfall, men har rapportert pr. mail om at 
utviklingen på facebook var stabil oppadgående, og at han 
jobbet med utviklingen av et system hvor interesserte blant 
annet kan melde seg inn i NVAK direkte fra facebook. 

� EE nevnte dessuten viktigheten av at tidligere utgaver eller 
deler av tidligere utgaver av AzP digitaliseres – og som nevnt i 
pkt. 1 må dette tas opp med redaktøren. 

 
7. Hjemmesiden 

• Oppfølging av hjemmesiden. Kritikk på Facebook om at det vel skjer mer hos 
NVAK til at siste oppdatering i «nytt fra styret» er mer enn et år gammelt. 

� Her må vi opprette faste rutiner for oppdatering. 
� Styrets fem minutt legges ut ikke lenge etter at medlemmene 

har AmazonPosten i postkassa. 
� Styremøtereferat offentliggjøres her. 
� Andre nye saker som finnes andre steder på hjemmesiden 

legges også ut her. 
 
8.  Oppfølging av saker fra forrige styremøte 

• Styre-web. PML 
� Vi bruker styre-web i fm. regnskapet. Hva med tilgang til dette om vi 

ikke er tilsluttet LMK? 
� Styre-web er tilgjengelig via AMCAR. Styre-web kan også 

gjøres tilgjengelig via eget arrangement. 
 
9.  Oslo Motor Show 2019 

• Påmelding 2019. EH 
� EH har fått vår påmelding bekreftet fra arrangøren. 

Arrangementet avholdes 25.-27. oktober. Det betyr at rigging 
må gjøres i tidsrommet 23.-24. oktober. Vi må tenke på hvilke 
biler vi ønsker å benytte, og vi må passe på å purre arrangøren 
for å få rede på hvor stor plass vi tildeles, og hvilke mål og evt. 
vegger som må tas hensyn til. EH følger opp dette.  

 
10.  Classic Car Show 2019 

• Blir det et arrangement i 2019? EE 
� EE sier at dette CCS 2019 ikke vil bli arrangert.  

• Dersom svaret er ja på ovennevnte punkt – hvordan ønsker NVAK å markere 
seg? 
 

11. Ekeberg-markedet 2019 
• Vår-markedet,  

� Forslag til to biler, men dette bør være avgjort allerede før dette 
styremøtet. 

� Per Brynildsen stiller med en Mellomblå 1970 122S. 
� Ivar Dammerud ble foreslått i løpet av møtet, det samme 

med Kim Steven Larsen, Øivind Ski og Ronny Haare 
Nordli. 

 
12.  AmazonPosten #2-2019 

• Redaktøren jobber på høytrykk med bladet som omsider skal inneholde den 
bebudede artikkelen om utenlandsfabrikkene. 
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� Tatt til etterretning, det vil bli en rekordstor utgave av AzP – AL 
begynner å tenke på en ny utgave av Styrets fem minutt. 

 
13.  Landstreff 2020 

• Har vi en utfordring vedr. overnattingsplasser – jfr. årets påmelding 
� Hvordan kan vi i så fall løse det? 

� Uten å røpe arrangementsstedet jobbes det med løsninger i 
tillegg til campinghyttene, både hotell (som ikke er et veldig 
godt alternativ, men dog et alternativ) og utleiere av 
campingvogner kontaktes. 

� Premier til dette jubileumstreffet AL/EH 
� AL har sørget for at maleriene allerede er i havn, rammer er på 

vei og EH er klar til å montere dette sammen. 
� Takk for gjestfriheten motiv  

� Dette er noe vi må ordne i løpet av sommer/høst 2019. 
 
14.  Landstreff 2021 

• Vi må begynne å se på alternativ til treffet i 2021. 
� Hvor i landet skal treffet arrangeres i 2021 

� EH har sjekket litt allerede, men dette er noe alle må ha i 
tankene.  

� Hvilke alternativ finnes der? 
� Presumptivt skal vi sør i Norge. 

 
15. Eventuelt  
 
Møtedeltakere: Fra styret har Erik meldt forfall. Fra lokalavdelinger og lokale kontaktpersoner 
har Andreas Cleve, samt redaktør Arnt Willy Aardal meddelt at de ikke kommer.  

� Det ble ikke ytterligere forfall eller deltakere. 
 
Møtet ble innledet med et måltid og samtaler kl. 18:00 – og etter at alle saker på sakslisten 
hadde blitt diskutert og behandlet ble møtet avsluttet kl. 22:35. 
 
Referatet er skrevet av Arve Larsen etter notater fra KaH og AL. 
 


