
Årsmøte EMHK 4/3-18 kl 19.00 Kløverstua 

• Godkjenning av innkalling og sakliste 
- godkjent 
 

• Valg av møteleder: Ole Kveen Brustad 
 

• Valg av referent: Barbro Sorkmo 
 

• Valg av to protokoll underskrivere: Britt May Stengrundet og Eldar Embretsson 
 

• Årsmelding ble referert av leder. Det ble tilføyd en tur til Båtstø Camping i Elgå 
 

• Aktivitetsplan 
Leder refererte det forslaget som styret har laget. Ble endret helg i forbindelse med 
juletallerken til andre helga i desember. Ble tilføyd at det er en dag på Tynset. Det er 12. mai i 
Museumsparken. Flåklypa Grand Prix i Lom går av stabelen siste helga i mai og er også verdt 
et besøk.  
Aktivitetsplan vedtatt med de nevnte tilføyelser. 
 

• Regnskap 
Tone som er kasserer refererte regnskapet. Hun tilføyde at det er noen små etterslep etter 
året 2017, da regnskapet føres fra januar-desember. Ikke fra årsmøte dato til neste årsmøte.  
Vi prøver å selge litt flere jakker som fin reklame. Tone leste revisjonsberetningen som var 
underskrevet av revisorene Ove Brennodden og Odd Nordli.  
De anbefaler at regnskapet godkjennes. 
Regnskap godkjent. 
 

• Medlemskontingent 
Dagens kontingent er 200,- for hovedmedlem og 100,- for familiemedlem. 
Det ble vedtatt at kontingenten blir som den er. 
 

• Valg 
Styret har bestått av: 
Ole Kveen Brustad - leder (på valg) 
John Halvor Holmseth  - nestleder (ikke på valg) 
Edvard Femundsenden - sekretær 
Ole Geir Myrvold - styremedlem 
Ralf Edstrøm - styremedlem 
 
Tone Brenna - kasserer (ekstern) 
 
Nytt styre ble: 
Ralf Edstrøm - leder 1 år 
Leif Gjessing - styremedlem 1 år (erstatter John Halvor H.) 
Edvard Femundsenden - styremedlem 2 år 
Ole Geir Myrvold - styremedlem 2 år 
Britt May Stengrundet - styremedlem 2 år  
 
Tone Brenna - kasserer (ekstern) 
Valgkomité: 
Ove Brennodden - leder 1 år 



Kjell Heggberget - ny 2 år 
 
Revisorer: 
Ove Brennodden - 1 år 
Odd Nordli - 1 år 
 

• Innkomne saker 
- det er ikke kommet noen saker for behandling 
 
 

Vi takket av lederen med en flott blomst 
 
 
Britt May Stengrundet  Eldar Embretsson 
sign  sign 
 
 
 

 
 

 

  



ENGERDAL MOTORHISTORISKE KLUBB 

Årsmelding for året 2017 

 

Vi har hatt 49 betalende medlemmer i 2017. 

Styret har bestått av Edvard Femundsenden, sekretær, Ole Geir Myrvold, 

styremedlem, John H Waldal, nestleder, Ralf Edstrøm, styremedlem og Ole 

Kveen Brustad, styremedlem. Tone Brenna er ekstern kasserer/regnskapsfører 

og data ansvarlig.  

Rallykomité var Synnøve Danielsson og Bodil Berget. Frank Bakken, veteran 

scooteransvarlig (som vanlig). 

Gjennom året prøvde vi å gjennomføre vedtatte aktivitetsplan, med temaer og 

utflukter/turer. Veteran scooter dagen, ble avviklet med stø hånd, under Frank 

Bakkens ledelse. Mange spennende øvelser på isen, så det ble 

publikumsvennlig. Mye godt på grillen og et imponerende premiebord. Bra! Av 

temaer på medlemsmøtene kan nevnes gjennomgang av Volvo Amazon og 

Gråtass/ Ferguson. I juni ordnet Frank Bakken hyggelig utflukt med innlagte 

poster, der vi endte på Drevsjø camping til hyggelig grillaften. Meget vellykket. 

Sist i april var noen av oss på Classic Car show Exporama. Der var det mange 

fine gamle biler å se på. Så kom Engerdalsdagene, der var vi godt representert. 

Noen var i tidsriktige klær og bilutstyr. Plassen vi fikk tildelt ble vel litt i 

"bakleksa", så vi får se hva vi får til neste gang. Greta Molanders æres løp, har 

også deltakere fra klubben vår. Disse damene har det virkelig moro og er gode 

ambassadører for klubben. For mange av oss er Fjellrally årets desidert største 

og hyggeligste arrangement i klubbens regi. Så også i 2017. Rallydamene våre, 

Bodil og Synnøve, hadde lagt opp til et meget bra løp, med poster og første 

stopp med lunsj på Mistra hotell. Innkomst med gallamiddag/ koldtbord og 

hyggelig samvær, på Savalen hotell. Til og med en svingom med "kartleseren" 

var mulig. Hjem kjørte vi over Tolga og Sømådalen, fortsatt med innlagte 

poster. Høstmøte ble lagt som en tur til Båtstø camping i Elgå med grilling.  

I desember hadde vi juletallerken på Galten gård. Meget vellykket. Februar 

møtet i 2018 måtte avlyses, da ingen kunne lede møtet. 

 

I løpet av året har de fleste medlemmene kjøpt seg jakker, med klubbens logo 

på. God PR utad. 

 

For styret: Ole 


