
Årsmøte CSMKN 2016 
Tuddal Høyfjellshotell lørdag 25 juni  

Deltagere: 

 Tom Krohg 

 John Ståle Rist 

 Sverre Olav Kjølberg 

 Ole Robak 

 Fred E Hanssen 

 Ørjan Nagelsen 

 Christian Raddum 

 Jan Steen 

 Birthe R. Bakka 

 Espen Hammer 

1)  Innkalling  

 Godkjent 

2)  Gjennomgang av 2015 akt iviteter  

 Februar; FSICCM i Paris, John Ståle Rist og Tom Krohg deltok på vegne av CSMKN  

 Mai; Larkollen felles-samling, inkludert årsmøte for CSMKN 

 September; Treff i Sverige med deltakelse fra CSMKN 

 Desember; Jay Leno skal lede Nobel fredspris-showet i Oslo, Citroen SM Norge etablerer 

kontakt med Jay Leno via Jerry Hathaway (SM World) og tilbyr Jay Leno en SM tur i Norge. 

Jay Leno ringer John Ståle og takker for tilbudet, men det er dessverre vanskelig å få til på 

grunn i sikkerhetsoppbud. Sadly enough, men en artig historie. 

3)  2016  

 FSICCM i Paris, John Ståle Rist og Tom Krohg deltok på vegne av CSMKN 

o Internasjonalt SM Treff 2022 i Norge? 

o Styret vurderer dette og holder muligheten åpen for å gjennomføre et slikt treff i 

Norge.  

o Vil kreve involvering fra flere medlemmer enn bare styret. Årsmøtet 2017 anmodes 

om å ta endelig stilling til dette. Styrets forslag er å adoptere GDW sitt opplegg samt 

låne litt av logistikken deres – mer om dette senere.  

 Internasjonalt treff i Nederland – med 1 norsk bil (Erik)  

 Sverre Olav Kjølberg sin SM utstilt på bilmesse/show i Trondheim – stor interesse 

 Deltakelse fra CSMKN på Citroën verdenstreffet i Nederland (hvem deltok - to?) 

 Høsttreff i regi av SM Suede 

4)  Status om klubben 

 Liten økning i antall betalende medlemmer i 2016 

5)  Økonomi  

 Regnskap for 2015 presentert – ingen kommentarer 



 Budsjett for 2016 presentert – ingen kommentarer 

 

6)  Deler  

 Presentasjon av klubbens deler – vist frem og muligheter til å ta og føle på.  CSMKN blir hvert 

år under FSICCM utfordret av de europeiske klubbene til å kjøpe nyproduserte deler og være 

med på spleiselaget.  

 Styret oppfordrer medlemmer til å kjøpe deler av klubben.  

o Styret bruker en del tid på å etterspørre deler i sitt kontaktnett for CSMKN 

medlemmer, når svar dukker opp viser det seg at medlemmer allerede har bestilt 

deler via andre kanaler – styret ber om at medlemmene er tydeligere i forespørsel 

både mht tid og forventet kostnad. Klubben kan garantere for deler, men ikke pris.  

 Diskusjon omkring hvordan kan man sikre distribusjon av deler mellom medlemmer 

o Klubbens medlemmer ønsker en database med deler som finnes tilgjengelig i Norge. 

Denne må være WEB-basert. Klubben har Web-hotell som kan huse en slik database. 

o Ingen endelig konklusjon, men både databaser over hva som ligger i garasjer og 

direkte spørsmål etter deler i fb-grupper ble diskutert.  Noen som har en ide? 

7) Kont ingent  

 Kontingent for 2017 – styrets forslag godkjent av årsmøte – ikke enstemmig 

8) D iverse 

 Classic Parts er nå i drift igjen og delemedlemmer i CSMKN får kjøpe LHM olje til 

kampanjepriser. 

 Diskusjon omkring vesentlig økning i kontingent for Premium-medlemskap.  

o Oppgave til styret frem til neste årsmøte – hvilke fordeler vil man evnt legge inn i en 

ytterligere økning av Premium medlemskap.  

o Per dd er det ingen konkrete forslag på hva dette skal innebære. 

9) Valg av styre  

 Alle gjenvalgt 

10) Treffpunkter  

 Oppfordrer alle til deltakelse på fellestreff for å eksponere SM’ene på fellestreff og 

promotere på disse 

o Årsmøte 2017 alene for SM 

o Fellestreff 2018 i regi av CSMKN i Kongsberg regionen. Styret tar imot forslag til sted 

og aktiviteter. Plan legges vinteren 2017. 

11) LMK 

 Sverre-Olav Kjølberg informerte om LMK forsikringen. Spørsmål omkring dette rettes til 

Sverre-Olav. 

  

 

 



 

 

 

 

 


