
Info til nytt medlem 

Statoil Veteranklubb Mongstad ble stiftet 02.10.1989 og har sine klubblokaler pa Mongstad. 

1 f0lge vedtektene er klubben en partipolitisk uavhengig klubb, opprettet med det formal a 
ivareta medlemmenes sosiale, kulturelle og samfunnsmessige interesser. Klubbens andre 
oppgaver skal foruten de rent organisasjonsmessige oppgaver, ogsa omfatte velferdsmessige 
arbeider, sa som utflukter, festlige sammenkomster samt skaffe underholdning til m0ter. Pr 
oktober 2016 er det 285 medlemmer i klubben , som aile betaler en arlig kontingent. 
Medlemmer er aile ansatte ved Statoil som er blitt pensjonister, uf0retrygdet med deres 

^ ektefeller/samboere/saerboere. Enker, enkemenn og samboere etter ansatte som var 
medlem kan ogsa vaere medlem videre. Ektefeller/ samboere/saerboere etter Statoil 
Mongstad ansatte, som har gatt bort f0r de kom i pensjon, kan bli medlemmer. 

Medlemsm0te avholdes den f0rste tirsdag i hver maned kl 18.00. Listen over m0tedager blir 
gjort kjent pa arsm0tet og det blir sendt e-mail med informasjon i forkant av hvert m0te. 
Styret er ansvarlig for a skaffe underholdning pa m0tene : aktuell informasjon, foredrag, 
sang, musikk m.m., og da gjerne med lokale akt0rer. I tillegg har vi bingo og aresalg pa 
enkelte av m0tene. Vi spanderer lift ekstra pa oss ved sommeravslutning og pa julem0tet. 

Arsm0tet avholdes innen utgangen av februar og innkalles 3 uker f0r m0tet. Her foretas valg 
av styret, godkjenning av regnskap, handlingsplan, budsjett, eventuelle forslag og avsluttes 
med fest. 

Klubben arrangerer ogsa faste bowlingkvelder i Lervag bedehus : 

*Gruppe I andre tirsdag i hver mnd kl 19.00 *Gruppe II siste tirsdag i hver mnd kl 17.00 

Klubben har egen turnemnd pa tre valgte personer. Nemnda sin oppgave er a tilrettelegge 
for sosiale / kulturelle arrangement for medlemmene - for eksempel: 

*Felles vartur i inn-og utiand * Blatur *Teaterkveld *Julebord 

Det blir satt opp busstransport langs hovedveiene og klubben subsidierer arrangementene 
iht vedtatt budsjett. 

Grasrotandelen fra Norsk Tipping ( 5% av din spilleinnsats ) kan tilfalle var klubb. Dette 
ordner den enkelte hos kommisjonaeren eller pa nettet. 

Statoil Veteranklubb Museum holder til i de samme lokaler og er apent for publikum hver 
torsdag mellom kl 12.00 og 16.00. Museet har eget styre og driftes av medlemmer i 
klubben, vanligvis m0ter det mellom 10 og 12 personer hver torsdag fra kl 08.00 - 14.00. 
Museet har egen 0konomi som er basert pa tilskudd fra Statoil Mongstad. 

r-y Velkommen som medlem i Statoil Veteranklubb Mongstad 


