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Protokoll fra årsmøte i Norsk Jernbaneklubb 2019
Søndag 28. april klokken 15.00, Notodden
Gjennomføring
I forbindelse med årsmøtet ble det arrangert veterantogtur til Notodden med 151
deltakere. Etter avsluttet årsmøte var det middag på toget.
91 medlemmer var til stede på årsmøtet.
NJKs leder Nils-Kristian Møller åpnet møtet og ønsket velkommen.
1.

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Det var ingen innsigelser til innkalling eller dagsorden.
Innkallingen ble godkjent

2.

Valg av møteleder, referenter, underskrivere av protokollen og konstituering
Følgende ble foreslått og valgt ved akklamasjon:
a. Møteleder: Nils-Kristian Møller
b. Referenter: Stein Erik Paulsen og Åge Lybekbråten
c. Underskrivere av protokollen: Eirik Lien og Egil Sandal
d. Årsmøtet konstituert

3.

Årsberetninger

a.

Hovedstyrets årsberetning for 2018
Hovedstyrets årsberetning ble godkjent

b.

Årsberetningene til driftsavdelingene, aktivitetsavdelingene og lokalavdelingene
Beretningene tatt til etterretning
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4.

Regnskap

a.

Hovedstyrets årsregnskap for 2018 med revisors beretning
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Revisors beretning var ikke utsendt på forhånd, og ble lest opp.
Hovedstyret årsregnskap for 2018 ble godkjent.

b.

Årsregnskapene til driftsavdelingene, aktivitetsavdelingene og lokalavdelingene
Årsregnskapene ble tatt til etterretning

5.

Fastsettelse av kontingent for 2020
Hovedstyret foreslår at kontingenten for 2019 beholdes uendret kr 525,-.
Øvrige satser forblir også uendret.
Hovedstyrets forslag ble vedtatt

6.

Innkomne forslag

Forslag 1:
Alle som har styreverv i driftsgrupper, lokalavdelinger eller hovedstyret i NJK bør få
redusert medlemskontingent. Personer som sitter i slike verv bruker mye fritid og har
mye reiseutgifter i forbindelse med møtene.
Styrets framlegg til vedtak:
Forslaget er ikke mulig å gjennomføre og foreslås avvist. Driftsgrupper og
lokalavdelinger kan allerede godtgjøre reiseutgifter som de selv vil.
Vedtak: Forslaget avvises.

Forslag 2:
De som ikke ønsker tilsendt medlemsbladet «På sporet» kan få redusert
medlemskontingent tilsvarende kostnaden på å produsere bladet. Vi som er med i
klubben for å kunne yte innsats i driftsavdelingen syns kontingenten er noe høy kun
for å kunne være med som frivillig.
Styrets framlegg til vedtak:
Forslaget gir en ubetydelig reduksjon i kontingenten, og samtidig betydelig merarbeid
å administrere. Forslaget foreslås avvist.
Vedtak: Forslaget avvises.
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Forslag 3:
Medlemskort bør utstedes på en elektronisk måte da det koster penger å få tilsendt
kvitteringsoblat fra de aller fleste bankene. I for eksempel Norbrygg skrives
medlemskortet ut fra nettet via en innloggingsside etter at medlemskapet er betalt.
Vedtak: HS følger opp saken videre for å se om det lar seg gjennomføre.

7.

Valg av åtte representanter med to vararepresentanter til representantskapet
Valgkomiteens innstilling var på forhånd gjort tilgjengelig på www.njk.no og ble
framvist på skjerm.
Valgkomiteen presenterte de nye kandidatene, alle velges for ett år

Årsmøtevalgte representanter til representantskapet
Representanter
Ragnar Andenæs
Olaf Bjerknes
Nils Christian Hagen
Eirik Lien
Anders Linnerud
Rune Vindholmen
Egil Sandal
Magne Seierslund

Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg

Disse ble valgt med akklamasjon
Vararepresentanter
Tom Rønne
Henrik Engum Pedersen

Gjenvalg
Ny

Disse ble valgt med akklamasjon
8.

Valg av to revisorer
Valgkomiteens forslag:
Kjell Erik Seielstadsveen
Johan Svorstøl

Gjenvalg
Gjenvalg

Disse ble valgt med akklamasjon
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9.

Valgkomiteens forslag
Gjenvalg

Valgt med akklamasjon
10.
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Valg av leder av tvisteutvalget – velges for 2 år

Sigmund Sunde

Postboks 1492 Vika
0116 OSLO

Valg av valgkomite på tre personer
Valgkomite
Anders Linnerud
Hans Morten Tamnes
Jørgen Bjørsvik Ingebrigtsen

Gjenvalg
Gjenvalg
Ny

Disse ble valgt med akklamasjon

Møtet ble hevet klokken 15.45

Stein Erik Paulsen
referent

Åge Lybekbråten
referent

Eirik Lien
protokollvitne

Egil Sandal
protokollvitne

