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Styremøte 9. oktober 2019 
Sted/tidspunkt: Arve Larsen kl. 18:00 

 
 Referat 

 
 
1. Økonomi 

• KH informerer 
� Vi har ca. 963k kroner på konto. KH gikk gjennom regnskapet 

fra 1. mai og til dato for styremøtet. 
• Medlemsstatus, KH 

� Pr. d.d. er det 1.113 betalende medlemmer, noe som er 60 
færre enn for 2018. Verdt å merke seg er at AzP #2-2019, hvor 
purringer for medlemskontingent var vedlagt, kom 
medlemmene sent i hende i år. Derfor kan en del av det 
foreløpige frafallet forklares. 

� Så langt i 2019 har vi fått 47 nye medlemmer. 
 
 
2. LMK 

• NVAK vedtok på Årsmøtet å opprettholde sitt medlemskap etter å ha gjort en 
betinget utmelding. 

• Det viste seg at LMK-medlemsklubber som ikke hadde betalt 
medlemskontingenten innen fristen før møtestart likevel fikk forslags- og 
stemmerett på LMK sitt Landsmøte. Absolutt ikke greit – og stikk i strid med 
hva vi ble informert om. 

• LMK Landsmøtet 2019 besluttet å opprettholde kontingenten som ble vedtatt i 
fjor. Dessverre var det bare en klubb som trakk sitt LMK-medlemskap som 
følge av kontingent-økningen, og styret i LMK har sannsynligvis ingen planer 
om å gjøre noen reduksjon heller for 2020.  

• Hva fulgte NVAK sin betingede utmelding fra LMK? 
� Vi har meldt NVAK inn i AMCAR. 
� Vi fikk ingen konkrete svar fra If på vårt spørsmål om hvilke LMK-

fordeler det var snakk om. 
� Hva bør vårt neste trekk bli? Vi må uansett skrive et brev til LMK hvor 

vi etterspør deres planer for framtiden og fremtidig kontingentsats. 
� Det noteres at vi fikk lite informasjon fra If (som skal være en 

samarbeidspartner) da vi etterspurte dette. LSL som er jurist 
skriver et brevutkast til LMK – evt. sammen med AL om hun 
behøver ytterligere informasjon om hva som skjedde på 
vinteren/våren 2019. 

� NVAK akter ikke å sitte på gjerdet og akseptere at LMK ikke 
responderer på våre henvendelser rundt medlemskontingenten, 
eller at LMK ignorerer medlemsklubbenes ønsker og 
synspunkter.   

 
 
3.  Lokalavdelinger 

• Strategi for å opprette lokalavdeling i Rogaland og på Sørlandet 
� Hva kan vi gjøre for å få i gang noe? 
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� Vi må fortsette å sondere terrenget i de aktuelle distriktene og 
se etter aktuelle kandidater. 

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

kontaktpersoner en helg for å diskutere felles planer. 
� Vi har mulighet til å arrangere et slikt møte. 

� Hvilken nytte kan vi dra at en slik sammenkomst?  
� Et felles møte vil være positivt i anledning av å dele på 

erfaringer og det vil kunne avklare lokalavdelingenes behov, 
både felles og lokale innen de enkelte avdelinger. Vi har også 
lokale kontaktpersoner hvor det ikke er lokalavdelinger – og det 
er viktig å få innspill også fra disse. 

� Hva vil dette koste, og har vi mulighet for en slik utgift. 
� Et løst kostnadsoverslag er 10 – 15.000 kroner – noe som er et 

beløp vel verdt å spandere for medlemmenes beste også i 
tiden framover. 

� Et mulig møteområde er Otta – Lom.  
 
 

4. Digital strategi- sosiale medier 
• Status. EE  
• Utvikling og framtidsutsikter. EE 

� EE ble forhindret i å delta på møtet, men skal lage en event-tråd 
om at NVAK har stand på OMS 

 
 
5. Hjemmesiden 

• Fra forrige styremøte:  
� 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. 

� KH har fulgt opp dette, men han er ikke på facebook og følger derfor 
ikke med på hva som foregår der. Er oppdatering av hjemmesiden noe 
evt. Lars Erlend Kielland (heretter LEK) kan bistå oss med? LEK er 
over snittet aktiv og oppdatert på facebook – og kan kanskje maile Kjell 
om saker som bør legges ut også på hjemmesiden vår. 

� LEK sender KH mail om han ser noe som burde deles på 
hjemmesiden. 

 
 
6.  Oslo Motor Show 2019 

• Vi har fått plass i år, og treffet er bare noen dager unna. EH 
� EH, KH, JAW, Knut Schei og AL rigger standen på torsdag den 

24. oktober. 
• Hvem kan stille – til pakking/rigging og på stand – og når? 

� EH setter opp en vaktliste. EH, KH og AL er på plass fra 
morgen til kveld alle dager. Fra styret stiller også KaH, LSL og 
JAW på standen i løpet av de tre dagene. Knut Schei vil også 
bistå oss på standen. 

� Ronny Haare Nordli og Per Brynildsen stiller med biler. 
 

 
7. Ekeberg-markedet 2019 
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• Høst-markedet,  
� Høst-markedet har gått over i historien – og undertegnede kan ikke 

huske å ha hatt så flott vær noensinne. Ikke en sky, og ikke et 
vindpust. Ikke var det kaldt heller. Masse besøkende både på 
markedet og hos oss, men det er ingen stor salgsdag for vårt 
vedkommende, men derimot en masse mennesker som har spørsmål 
og som er interesserte i hva vi bedriver. Ingen nye kontantinnbetalinger 
for medlemskap, men noen av de som fikk muntlig informasjon og 
infohefte vil helt sikkert melde seg inn senere. Det er et drawback med 
nettbank – vi kan ikke spore et nytt medlem direkte til et arrangement. 
Vi hadde to biler; Morten Hoffman med hvit 1970-modell 122S og 
Tormod Sørensen sin isblå 1967 modell Hgv med godkjent turbomotor.  
 
 

8.  AmazonPosten #2 og 3-2019 
• Etter mye jobb både fra forfatter og redaktør kom omsider bladet om 

utenlandsfabrikkene for noen dager siden. Heldigvis har det kommet en del 
positive tilbakemeldinger, og foreløpig ingen negative. 

• Planen videre er at artikkelserien om årsmodellene skal fortsette og 
fremdriften er løselig tatt opp med redaktøren. Sannsynligvis blir blad #3 og #4 
en dobbeltutgave, men antall sider lesestoff skal ikke bli mindre enn for to 
normale utgaver. 

� At AzP#2-2019 kom så sent som det gjorde medfører at AzP 
#3-2019 og AzP #4-2019 må bli et dobbeltnummer, og da med 
et antall sider lesestoff som tilsvarer to normale utgaver. 

 
  

9.  Jubileumslandstreff 2020 på Sanngrund 
• Utfordring vedr. overnattingsplasser – jfr. årets påmelding 

� Det har vi løst (EH), men det følger noen utfordringer i fm. transport-
logistikk i den forbindelse. AL har ideer om hvordan vi kan løse disse. 

� EH har på vegne av NVAK reservert 25 rom på Slobrua Hotel. 
NVAK skal sørge for shuttle-transport mellom Sanngrund og 
Slobrua – og styret har noen ideer om hvordan dette løses.   

� Premier til dette jubileumstreffet er «klare» AL/EH 
� Premiene er som nevnt under kontroll. EH 

� Takk for gjestfriheten motiv JAW – EH/AL  
� AL foretar det grunnleggende i denne forbindelse i løpet av 

kommende vinter – og alt er under kontroll så langt det lar seg 
gjøre på nåværende tidspunkt. 

� Vi har gleden av å få besøk fra en representant for en lokalavdeling. 
LEK som tilhører «nabolaget» til Sanngrund har kommet med et par 
innspill – det ene berører Landstreffet 2020 direkte:   
Det nye kjøretøymuseet, Norsk vegmuseum på Hunderfossen. 

� En tur til Norsk vegmuseum vi medføre 16 mils kjøring, noe 
som er i overkant mye for en kjøretur i forbindelse med 
Landstreffarrangementet. 

� Et forslag i denne forbindelse er å invitere Aasmund Sletten fra 
Norsk vegmuseum til å besøke Landstreffet på Sanngrund. 

� Det ble også lagt fram noen andre forslag til kjøretur, som 
Maarud Gaard og Ådalsbruk Motormuseum, men intet er så 
langt bestemt. 
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10. Samarbeidsprosjekt NVAK og CVC 

• Muligheter og begrensninger for samarbeid mellom Norsk Volvo Amazon 
Klubb og Classic Volvo Club knyttet til f. eks. et årlig arrangement. 

� Et eller flere fremtidige felles arrangement og en felles kjøretur 
til det nye Kjøretøymuseet er et konkret forslag, og i slutten av 
mai – 1. halvdel av juni anses for å være det mest gunstige for 
et slikt arrangement. 

 
 
11.  Landstreff 2021 

• Vi «vet» hvor treffet i 2021 skal arrangeres. EH har allerede vært på en 
inspeksjon allerede, og EH, KH og AL skal avlegge plassen et avgjørende 
besøk allerede kommende helg – og vi får også besøk av redaktøren i samme 
slengen. Strategi både om treff og AmazonPosten. 
 

 
12. Landstreffet 2022 

• Vi må begynne å se på alternativ til treffet i 2022. 
� Hvor i landet skal treffet arrangeres i 2022 
� Hvilke alternativ finnes der? 

� Internt har vi klare formeninger om hvor treffet bør lokaliseres i 
2022, og det finnes flere alternativ – selv om de ikke er utredet 
foreløpig. EH ser nærmere på de alternativene som finnes pr. 
d.d., men har også øynene åpne for flere muligheter. 

 
 
13. Partytelt 

• Reparasjon av telt. På Lom var det kraftig vind, og et par av teltene fikk skader 
i sømmene – såpass mye at de må repareres før neste gang de skal brukes. 
EH sitt forslag – som sikkert er det beste – er at vi går til innkjøp av en solid 
symaskin som er kapabel til å sy duksammene med. Dette forutsatt at vi har 
en som vet å bruke maskinen. Alternativet er å betale andre for jobben, men 
dette er noe som nok vil komme til å skje på nytt. 

� Hvordan vil vi løse dette? 
� Det mest sannsynlige og fornuftige virker til å kjøpe en industri-

symaskin. En brukt slik kan ligge på en pris mellom 5- og 
10.000, - kroner.  Vi kan aldri gardere oss mot sterk vind – og 
at teltsømmer revner kan lett bli et gjentagende problem. EH 
forhører seg om maskin – og en slik utgift kan budsjetteres for 
kommende år.  

 
 
14. Eventuelt  

• Overgang til Viken. JAW 
� Skal vi endre navn på lokalavdeling Oslo-Akershus av den grunn? 

� Det blir store distrikt å forholde seg til – og vi behøver ikke gjøre 
samme feil som myndighetene. Vi opprettholder de 
lokalavdelingene slik de er i dag. 

� Hva med å opprette lokale kontaktpersoner i Østfold? 
� Hva med å opprette lokale kontaktpersoner i Buskerud? 

� Gjelder ovennevnte punkt generelt – uansett distrikt/område. Vi 
bør skrive retningslinjer og hva vi kan bidra med fra sentralt 
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hold – og hva evt. interesserte kan foreta seg. Et slikt budskap 
må legges ut på NVAK sine hjemmesider og også distribueres 
via en side i AmazonPosten. 

 
� I fm. lokalisering av landstreff i 2021 og 2022 har EH også sett 

på alternativ for 2023. Vi ligger m.a.o. godt an i forberedelsene i 
så måte. 

 
 

• Varetelling 
� EH, KH, AL tar seg av varetelling en gang før jul. Fastsette dato. 

� Fredag 13. desember ble fastsatt – med start kl. 17:00. En evt. 
endring fra dette avtales i så fall internt mellom EH, KH og AL. 
 

 
Møtedeltakere: Med unntak av Erik Endre stilte et fulltallig styre på møtet.  Lars Erlend 
Kielland deltok som lokal kontaktperson fra Mjøs-området.  
 
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 noen minutter over kl. 23:00. 
 
Referatet er skrevet av Arve Larsen etter notater fra KaH og AL. 
 
 
 


