
 

Årsmøte CSMKN 2017 
Engø Gård lørdag 24 juni 

Deltagere: 

 Tom Krohg 
 John Ståle Bakka Rist 
 Jan Sverre Trondsmoen 
 Ole Rasmus Robak 
 Odd G. Hagen 
 Ørjan Nagelsen 
 Christian Raddum 
 Espen Hammer 
 Jan Steen 
 Birthe Bakka Rist 

1) Møteledelse 

 Jan Sverre Trondsmoen valgt til ordstyrer 
 Birthe Bakka Rist valgt til referent 

2) Innkalling    

 Godkjent, men kommentar på at evnt fellesaktiviteter på søndag bør opplyses om for å bedre 
planlegging og deltakelse. 

3) Gjennomgang av aktiviteter siden sist årsmøte 

 September 2016; Deltagelse på SM de suede treff  
 Februar 2017; FICCSM årlig møte Paris Retromobile  
 Mai 2017; OSLO CAR SHOW mai 
 Mai 2017; Citroën Landstreff Egersund 
 Mai 2017; FICCSM verdenstreff Sveits 

4) Årsregnskap 2016 

 Regnskap for 2016 presentert og godkjent 
o Presisert at delekjøp er løpende kostnadsført og vises ikke som balanseverdier i 

regnskapet. Viser til punkt 8 Annet, Deler for en oversikt over deler og pris på disse 
som eies av klubben. 

 25 betalende medlemmer 

5) Budsjett 2017  

 Budsjett for 2017 presentert og godkjent 
o Presisert at budsjett forutsetter at medlemmer benytter seg av og kjøper deler fra 

klubbens lager. 

 

 



 

6) Medlemskontingent 2018 

 Kontingent for 2018 – styrets forslag godkjent av årsmøtet 
o Membre premium  600,- 
o Membre de base 400,- 
o Membre associé 150,- 

7) Valg av styre 

 Alle gjenvalgt 
o Sittende styre ber om innspill til nye kandidater til neste årsmøte 

8) Annet 

 LMK 
o Sverre Olav Kjølberg er vår representant inn i LMK. Han ønsker avløsning i denne 

rollen. Ingen løsning på dette på årsmøtet. 
o Diskusjon på omkring LMK er riktig løsning for klubben. Kontingent for medlemskap 

er lav, årsmøtet beslutter at klubben beholder LMK. Styret gis fullmakt til å komme 
opp med forslag til alternativer eller tre ut av avtalen med LMK. 

 Deler 
o Informert om klubbens tilgjengelige deler og priser på disse. Klubbens medlemmer 

oppfordres til å benytte seg av kjøp av disse. 
o Klubbens uttalte mål er fortsatt å få etablert en felles tilgang til deler på tvers av alle 

europeiske Citroën SM klubbene. 

9) Innmeldte saker 

 Landstreff 2018 
o CSMKN er arrangør for Landstreffet 2018. 
o Treffsted er Søstrene Storaas, med UNESCO Verdensarv på Notodden og Rjukan som 

tema. Plan for treff ble gjennomgått, forsøker å få inn sponsorer slik at de kulturelle 
opplevelsene blir meget rimelig for deltakerne. 

o Innspill til treffstyret; 
 Ta kontakt med Tore Valen for sjekke gjenbruk av skilt fra Egersund 
 Inkluder et telefonnummer i innbydelsen, ikke kun nettpåmelding 
 Vurdere treffavgift for å sikre et overskudd til CSMKN 
 Info om bilene i felles format tilknyttet oppstilling av biler evnt infobrosjyrer 

til interesserte 
 Treffstyret ledes av John Ståle Bakka Rist, 995 09 656 

 Årsmøte 2018 
o Holdes samtidig med Landstreff 2018 på Søstrene Storaas 

 Internasjonalt Citroën SM Treff i Norge i 2021 
o Robert Myrene er prosjektleder for gjennomføring av treffet 

 

 

Birthe Bakka Rist 

Referent 


