
Årsrapport 2016 Norsk Volvo PV-Klubb

Styret har i 2016 bestått av 

Formann: Kim M. Berthelsen
Nestleder,rekvisita:  Jack A. Andersen 
Kasserer: Gro E. Moe / Paul Geir Kaasa (august 2016)
Styremedlem, LMK-rep.: Lars Westgaard
Styremedlem, nye medl. Asbjørn Jørgensen
Styremedlem: Tone Kristiansen (august 2016)

Redaktør: Hans Petter Lyshaug 
Medlemsregister Regnskap:  Leif Normann
Revisor:                                Knut Fagerli
Valgkomite: Lisbeth og Harald 

Årsmelding for 2016 i NORSK VOLVO PV KLUBB

Klubben har rundt 900 medlemmer og 40 familiemedlemmer. 
Innbetaling i januar for kontingent /purringer og nye medlemmer og gamle som vil gjenoppta sitt 
tidligere medlemskap, gir oss en noenlunde fast medlemsmasse. 

Vi har hatt fire styremøter hvor vi fysisk møtes, og har alltid en lang liste med saker som skal tas 
stilling til. Disse møtene foregår i Oslo-området og et avholdes på Landstreffet. 
 I tillegg til dette har vi brukt mail og telefon for å ha tett samarbeide gjennom året.

Arbeid med rekruttering av ny generasjon er ikke enkelt og noe alle klubber i Norden sliter med.
Vi har innført ungdomsmedlemskap med redusert kontingent til 23 år, men dette har ikke hjulpet så 
mye som vi håpet. 
Økonomien i klubben er bra. Vi bruker ca 80 % av kontingentinnbetalingene på PV-Magazinet og 
kalenderen og med avsetning på NOK 30.000 til neste medlemsmatrikkel i 2018 er det meste av 
inntektene disponert.   
Vi har hatt uendret kontingent i flere år nu og har også lykkes med å få ned kostnadene  til trykking, 
layout og distribusjon av PV-Magazinet.  

Klubben har 6 lokalavdelinger.   Nytt i 2016 var at Buskerud-avdelingen gjenoppsto. 
Trøndelag-avdelingen sliter med liten interesse fra medlemmene og problem med å opprettholde et 
styre. 
Lokalavdeling i Rogaland drives av en kontaktperson.
De andre lokalavdelingene drives med vekslende aktivitet og intensivitet, men alle avdelingene har 
det til felles at vi er helt klart avhengige av «ildsjeler» som bruker av sin fritid til å drive klubbarbeid. 

PV-Magazinet 
Dette utkom med fem utgaver i 2016, alle av god kvalitet og med mye interessant stoff, veldig flotte 
bilder og med stor bredde på stoffet.  Innsendte artikler er etterlyst på trykk og vi har endret på rutiner
for å sikre at alt innsendt materiale fanges opp.  Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å sende inn 
stoff og fotomateriale til redaktøren. 



Deltagelse på aktiviteter
Klubben er representert  på Ekerberg-treffet vår og høst 
Vi er tilstede på 
-Jørgenrud Bil & Deler AS på våren
- LMK landsmøte i april 
- Røldalstreffet i mai
- Nasjonal motordag i Oslo

Lokalavdelingene har møter og kjøreturer gjennom året 
I 2016 valgte vi ikke å delta i Oslo Motor Show da arbeidsinnsats og kostnad ikke helt stod i forhold 
med hva vi oppnådde av nye innmeldelser. I tillegg kan oktober  være krevende med transport av 
våre biler på saltede veier. 

Landstreffet 2016 ble holdt på Lista Flypark
En perfekt ramme for oss med bildilla. Dessverre var været ikke med oss, men over 40 biler til 
utstilling søndag i regnvær er bra.  Det var rebusløp, lotteri og felles middag slik tradisjonen tilsier. 

Generalforsamling 
På generalforsamlingen i 2015 ble det vedtatt å avholde generalforsamling i forbindelse med 
Landstreffet for å få flere medlemmer til å møte opp. 
Den 5. august 2016 på Lista Flyplass hadde vi den første generalforsamlingen etter det nye 
”konseptet”. 
Styret tok berettiget kritikk for ikke å overholde tidsfrister og manglende revisjon av fremlagt 
regnskap, men godt fremmøte og god debatt tilsier at beslutningen i 2015 var vellykket allikevel.

LMK og forsikring 
Der har vært en del støy rundt LMK-forsikring og veteranforsikring i 2016.
Dette kulminerte i desember med oppsigelse av avtalen med WaterCirkles Norge AS og intern uro i 
LMKs organisasjon. 

Nytt medlemsregister  
Vi har valgt leverandør for å innføre nytt registersystem for medlemmer.
LMK fikk ikke til den satsingen de holdt på med. Styret i NVPV-Klubb har testet et par systemer og 
inngått avtale med Zubarus om leveranse av nytt system. Alle medlemmer vil få sin egen side med 
mulighet for innsyn i sine data. 

Jack A. Andersen ble utnevnt som æresmedlem i 2016.
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Orginal vil bli underskrevet , denne er elektronisk godkjent av styremedlemmer i mai 2017 
 


