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 Årsmøteprotokoll 2018 for AAMK    
Årsmøte avholdt 25. januar 2019 i Klubbens lokaler. 

Tilstede 16 medlemmer. 

Formannen ønsket velkommen. 

1. Godkjenning av møteinnkalling og agenda. 
Ble godkjent uten anmerkninger. 
Valg av møteleder. Ingar Sæther 
Valg av medlem til å lese årsmeldingen: Dagfinn Holtet (Sekretær) 
Valg av medlem til å redegjøre for årsregnskapet: Harald Bogstad (kasserer) 
Valg av referent: Jon Sigmund Holtet 
Valg av to fremmøtte til å underskrive årsmøteprotokollen: 
Følgende ble valgt: Knut Ove Laget Johansen 

                                       Trond Lysaker 
2. Årsmeldingen. 

Sekretær Dagfinn Holtet leste årsmeldingen for 2018. Den ble vedtatt med følgende 
bemerkninger: 

Årsmøte for 2017 ble avholdt med bra deltagelse. 

Isres på Skjønhaugjordet ved Trond. Ungeklasser og voksenklasser, middels fremmøte 
med 2 og 4 hjulinger. 

Følgende arrangement viste veldig liten deltagelse. Det ble diskutert hva som bør skje 
med disse arrangementene: 

Langfredagsturen.  Det dukket opp kun et medlem, ved avreisetidspunktet hos Müllern 
(og han kom på ski!)   Vedtak: Langfredagsturen utgår som årlig arrangement  

 
Bauta til bautarunden: 2 medlemmer stilte opp.  

                                        Vedtak: Bautarunden fortsetter, og det legges inn litt  
                                        mer innhold på turen, samt oppfordring om at flere møter opp. 
 

Pokerkvæll avholdt: 5 fremmøtte. Kvællen fortsetter, oppfordres til at flere møter, er en 
god inntektskilde. 

 
Magnordagene: Middels godt fremmøte. Fortsetter. 
Minneløpet. 5 mann møtte i alt i kraftig Vestlandsvær. Fortsetter i 2019. 

Julebord, meget bra fremmøte: 25 deltagere. 
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3. Regnskapet for 2018.  

Kasserer Harald Bogstad gjennomgikk regnskapet for 2018 

         33 medlemmer har betalt medlemskontingent for 2018 
                      1 medlem har ikke betalt medlemskontingent for 2018 

Årsregnskapet viste et underskudd på kr. 1324,- Med da et medlem betalte 
2018 medlemskapet i januar 2019, var ikke beløpet kr. 700,- tatt med for 2018. 
Reelt underskudd ble dermed kr. 624,- Dette er midlertidig inndekket av kassereren. 

 
For å få inn årskontingenten raskere, og sikre et regnskap i balanse ble følgende 
vedtatt:  
A. Styret utreder bruk av VIPS til å betale inn medlemsavgiften. Dette forenkler 

innbetaling og regnskap, men forutsetter registrering av klubben i Brønnøysund 
registeret. Medfører rapportering av klubbens aktiviteter, regnskap og lignende til 
Brønnøysund registeret. Styret legger frem innstillingen for klubbens medlemmer. 

 
B. Priser på ”leskedrikker”. Det ble vedtatt at prisen økes til kr. 30,- per  

      boks/flaske.  
 
4. Fastsettelse av årskontingent. 
    Årskontingenten forblir uendret kr. 700,- per år. 
    En økning av medlemskapsprisen kan medføre at passive medlemmer melder 
    seg ut. 
 
5. Saker fremlagt for styret. 
    Det var ikke fremlagt noen saker til behandling. 
 
6. Gjennomgang terminliste. Forslag til terminliste utdelt. Denne ble gjennomgått og   
    diskutert. Se terminliste. 
 
7. Valg. 

Det sittende styret ble gjenvalgt med akklamasjon. En stor takk til styret for godt utført 
arbeid.  

 
 
8. Utdeling av Knugerns Vandredrev for 2018. 
Morten Haneborg har drevet. Dagfinn Holtet leste opp drevkomiteens innstilling: Morten blir 
fortsatt sittende med drevet, da komiteen ikke kunne finne noen ny verdig vinner. 
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Eventuellt: 
Klubbkveldene på torsdager viser sviktende deltagelse. For å få opp interessen 
må klubbkveldene innholde mer aktivitet enn bare å ta en ”leskedrikk”. For eksempel få 
foredragsholdere som Odd Moseby (Grand old man Bilsport), Kjell Granli (Classic Racing) o.a. 
Forslag om å innføre en arrangementskomite ble vedtatt. 
Komiteen består av Jens Waaler, Harald Bogstad og Jon Sigmund Holtet. Sistnevnte innkaller 
til møte i gruppen. Arrangementene vil bli annonsert på forhånd.   
 
Mopedløp rundt omkring: 
Jens Waaler fortalte om arrangement som bla. Bøpeskruen og DOM ville delta på i 2019. 
Mulig for medlemmer av AAMK å delta. Arne Christian Harethon, DOM og Jens Waaler vil 
delta. 

Chickenrace, fredag 19. april 2019 arrangør Alingsås Motorveteraner, start fra  
Borgensgata 11, Börjesson lastbilar, Alingsås. I 2018 deltok 800 mopedister. 
Avstand Müllern til Borgensgata 11, Alingsås 312 km. 
Mellestaträffen, torsdag 15. august til søndag 18. august, Mellesta camping i Borlänge, 
Sverige, arrangør TSV-Blårök. Verdens største mopedtreff. I 2018 deltok 850 mopedister. 
Avstand Müllern til Borlänge 330 km. 

 
Medlemmene. 
De fleste medlemmene begynner å bli voksne. Vi har nå kun 4 medlemmer som er under 50 
år gamle.    
 

 
 

Møteprotokoll godkjent dato: 
 
 
 
____________________________                       ____________________________ 
           Trond Lysaker                  Knut Ove Laget Johansen   
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Terminliste for AAMK 2019 

Dag Dato Tid Aktivitet Oppmøtested 
 

Fredag 25.1 19:00 Årsmøte Klubblokal 
 

Lørdag 23.2 12:00 Isres Ikke bestemt 
 

Fredag 22.3 19:00 Pokerkvæll Klubblokal 
 

Lørdag 27.4 13:00 Bautarunden Klubblokal 
 

Lørdag 11.5 09:08 Dugnad + Klampern Klubblokal 
 

Lørdag 24.8 12:00 AAMKs minneløp 
Avreise fra Müllern 12.03 
 

Klubblokal 

Lørdag   7.9 14:00 Høstarrangement 
Arrangør, ungdomsgruppen; 
Einar Hugo, Thomas, Knut 
Ove 

Klubblokal 

Fredag 29.11 19:00 Julebol-hurra 
 

Klubblokale 

Fredag 31.1.20 19:00 Årsmøte Klubblokale 
 

 

I tillegg til disse aktivitetene vil vi sette opp noen temakvelder på torsdager. 

Datoer og program for temakveldene vil komme seinere. 

 


