NTMF Årsmøte 4. Februar 2020
Møtet ble åpnet kl. 18.00 av formann Roar Røssing. 33 medlemmer møtte fram
til årsmøtet.
Saksliste
1. Valg av møtedirigent
1. Roar Røssing ble valgt
2. Valg av møtesekretær
1. Tore Svartås ble valgt
3. Valg av to til å underskrive protokoll
1. Torleif Bakken og Terje Arnevik ble valgt
4. Godkjenning av innkalling
1. Innkallingen ble godkjent
5. Godkjenning av saksliste
1. Saksliste ble godkjent
6. Årsmelding
1. Årsmelding ble referert og godkjent
i. Tillegg – nytt originalt skiltnummer er montert på Vivinius
Christiania 311!
7. Regnskap 2019
1. Regnskap ble gjennomgått og godkjent
8. Budsjett 2020
1. Budsjett ble gjennomgått og godkjent
9. Innkomne forslag – 2 saker, begge fra medlem Steinar Nilsen
Sak 9.1 - Forkortet versjon fra forslagstiller - Det foreslås at foreningen
innleder forhandlinger med eier Steinkjerbygg AS om kjøp av vårt
klubblokale på Steinkjer, den gamle brannstasjonen. Vi har i dag en
bruksrett på lokalene gjennom en 20 års leieavtale som er under
fornyelse for 20 nye år.
Styrets kommentar
Etter at forslaget ble innsendt har det framkommet
opplysninger om at eier ikke skal selge eiendommen. Det er
også innledet forhandlinger om fornyelse av avtalen, med
mål å få til bedre betingelser enn i forrige leieperiode.
Sak 9.1 - Styrets forslag til vedtak

Det innledes ikke forhandlinger om kjøp av den gamle
brannstasjonen. Årsmøtet gir styret fullmakt til å fullføre
forhandlinger om fornyelse av leieavtalen.
Vedtak sak 9.1
Styrets innstilling vedtas
Sak 9.2 – Bakgrunn fra forslagsstiller
«Vi er tre medlemmer i NTMF, Kenneth Lamo, Harald Sakshaug og Steinar
Nilsen, som er i gang med å starte en stiftelse for Midt-Norsk
Motorhistorisk Museum. I disse dager er vi i forhandlinger med eieren av
den nylig solgte brannstasjonen i Ølvegata 2, Steinkjer. Forhandlingene
går ut på leie av vognhall og kjeller under vognhall. Vognhallen er delt i
tre deler: et verksted på 40 m2, et areal med lav høyde 40 m2 og en
vognhall med høyde på ca. 4m, 200 m2. Kjelleren under vognhallen på
280 m2 og er inndelt i mange rom. Lokalene er tenkt til museum og
utstillingsplass for NTMFs Vivinius 1909 og Chevrolet buss 1929.
Sak 9.2 - Vurdering - fra forslagsstiller
Det er kommet ønske fra Egge museum om at klubbens kjøretøy flyttes
fra museets lokaler. Jeg mener et der viktig for NTMF å få en verdig plass
til klubbens kjøretøy. Ved å inngå et samarbeid med den nye stiftelsen,
kan vi få et samlet miljø i området rundt begge de gamle brannstasjonene
og en helhet i samlinger av viktig motorhistorie.
Sak 9.2 - Forslag til vedtak – fra forslagsstilleren
Jeg ønsker at årsmøtet beslutter å samarbeide med den nye stiftelsen og
at minimum en representant fra NTMF blir medlem i styret til den nye
stiftelsen.
Styrets kommentar
Styret mener det kan være interessant for foreningen å
engasjere seg i et samarbeid med stiftelsen, og at det er
naturlig at foreningen er representert med et medlem i
stiftelsens styre. Styret oppfatter ikke signalene fra Egge
museum som en oppsigelse eller som et ønske om at bilene
våre flyttes varig fra samlingen i Egge museum. Foreningen
har en varig avtale om plassering av Vivinius på museet.
Sak 9.2 - Styrets forslag til vedtak
Styret anbefaler at årsmøtet vedtar at foreningen etablerer
samarbeid med den nye stiftelsen, som formaliseres ved at
det utarbeides en egen samarbeidsavtale mellom stiftelsen
og foreningen og ved at et styremedlem fra NTMF får en
plass i styret i stiftelsen.
Vedtak sak 9.2
Styrets innstilling vedtas

10. Valg

Forslag nytt styre fra valgkomiteen - Roar Røssing, Svein Holmstad

1. Leder

Roar Røssing

Velges for ett år

2. Nestleder

Steinar Røstad

Ikke på valg – på valg 2021

3. Kasserer

Svein Holmstad

Ikke på valg – på valg 2021

4. Sekretær

Tore Svartås

Velges for to år

5. Styremedlem Ola Lersveen

Velges for to år

6. Oppmann MC Oddbjørn Wekre

Ikke på valg – på valg 2021

7. Revisor

Paul Erik Woxholt

Velges for 2 år

8. Revisor

Trygve Sandberg

Ikke på valg – på valg 2021

9. Valgkomité

Svein Holmstad

Ikke på valg – på valg 2021

10. Valgkomité

Harald Sakshaug

Velges for to år

Tore Svartås
Møtesekretær.

Protokollen er korrekt:

Terje Arnevik

Thorleif Bakken

