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Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014  
 

 

 

 

 

 

Lørdag 01. Februar klokken 15.00 

Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim 

Middag på hotellet 19.00 

 

 

Innkommende saker må være styret i hende senest en uke før møtets start. 

 

Styret i BMW CCN Trøndelag ønsker alle sine medlemmer hjertelig 

velkommen. 
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Saksliste årsmøte BMW CCN avd. Trøndelag 
 

1. Åpning  

2. Styrets årsberetning for 2014 

3. Regnskap 2013, Budsjett 2014 

4. Terminliste 2014 

5. Diverse opplysninger 

6. Valg og valgresultat 

7. Eventuelt  

 

1. Åpning 

 

Godkjenning av det fremmøtte årsmøtet, innkalling og saksliste. Valg av dirigent, referent, og 

to til å skrive under protokollen. 

 

2. Styrets årsberetning for 2013 
 

Styret i Trøndelag har i 2012 bestått av:  

Formann: Julian Svarliaunet 

Nestformann: Yngve Holm 

Sekretær: Lena Andresen 

Kasserer: Arnstein Holmli 

Styremedlem: Erlend Kjelstad 

Styremedlem: Ola Moen 

Varamedlem: Einar Sveen 

Varamedlem: Morten Smistad 

 

Fahrfreudekontakt: Julian Svarliaunet 

Baneleder: Morten Smistad 

Materialforvalter: Arnstein Holmli 

02/classic kontakt: Lars Almlie  



BMW CCN Trøndelag.                                                                                        Trondelag@BMWCCN.no 
 

 

Vi har i 2012 avholdt følgende aktiviteter: 

 

04.05 Vårtur mot Røra og over på Fosen. 

11.05 Pussetreff GS Bildeler  

01.06 Banetreff på Frøya Motorsport Park 

25.08 Banetreff på Lånke Motorpark 

Året 2013. 

Året som gikk har alt i alt vært et meget vellykket år for avdelingen. Vi har opplevd en stor 

vekst i medlemsmassen og ser for oss å passere 300 medlemmer innen kort tid om veksten 

forsetter i samme tempo. Dette motiverer oss i styret veldig til å fortsette vår innsats for å 

skape enda flere fornøyde medlemmer. Vi har også klart å snu røde tall til grønne tall uten å la 

det gå ut over kvaliteten på arrangementene.  

Vi startet sesongen med en hyggelig vårtur opp mot Røra, hvor vi så svingte av mot Fosen og 

tok veien tilbake på den siden av fjorden. Underveis ble det stoppet for fotografering og snakk 

ved flere anledninger, før det hele toppet seg i Vanvikan med felles middag. Godt humør og 

flotte biler var nøkkelfaktorene for denne dagens suksess. 

Helgen etter var det duket for det tradisjonelle pussetreffet hos GS bildeler. Vi hadde her som 

vanlig ansvar for utstilling og premiering. Flere flotte biler dukket opp og det var tydelig at 

flere hadde lagt igjen mye tid og innsats i rengjøring og pussing før de tok turen.  

Årets storsatsing var banetreffet på Frøya. Denne gangen ble det arrangert i samarbeid med 

Møre & Romsdal og det ble lagt ned mye arbeid i forkant fra begge avdelingene. Dette var et 

meget hyggelig samarbeid hvor vi ble bedre kjent med en distriktsklubb som ligger relativt 

nærme. Vi håper derfor å kunne gjøre lignende samarbeid også i fremtiden. Selve treffet ble 

gjennomført på en veldig god måte og selv om oppmøtet ble en liten skuffelse, var det flott å 

se mange nye ansikter. Det ble også rekruttert flere nye medlemmer til klubben denne dagen.   

Avslutningsvis på sensommeren hadde vi et tradisjonelt treff på Lånke. Denne dagen var vi 

belønnet med strålende sol fra skyfri himmel og et deretter godt oppmøte. Mange koste seg 

både på banen og rundt om på utstillingen og det var generelt god stemning. Det var også en 

bred varians i bilmodeller og aldersklasser, noe som gjorde bedømmingen på utstillingen til 

en ekstra morsom oppgave. Vi har i år generelt forsøkt å gi ut mange flotte pokaler på våre 

treff for å premiere de i klubben som legger ned mye tid og penger for å ivareta sine biler. 

Vi i styret forsøker hvert år å være nytenkende, samtidig som vi ikke skal svikte våre 

tradisjoner. Vårt mål er å holde arrangement i løpet av året som dekker så godt som hele vårt 
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distrikt. Vi ønsker derfor innspill fra våre medlemmer dersom noen har forslag på nye 

aktiviteter rundt om som vi kan arrangere, eller om det er noe vi bør ta tak i.  Ros & ris er det 

som gjør oss bedre. Vi ønsker også nytt blod i vårt styre og oppfordrer de som er interessert til 

å melde seg.  

 

Avslutningsvis ønsker jeg å takke alle de som har deltatt på våre arrangement, de som har 

bidratt med både arbeidskraft og entusiasme, våre sponsorer og ikke minst de som møter opp 

og verdsetter det arbeidet vi legger ned for våre medlemmer. Vi er her for dere og det skal vi 

fortsette med. Jeg håper 2014 blir et like morsomt år som 2013 og ønsker alle sammen en 

fortreffelig sesong.  

Julian Svarliaunet, Formann 

BMW CCN Trøndelag 

3.Regnskap 2013 & Budsjett 2014 
 

      BMW CCN           

Avd: TRØNDELAG Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap   

RESULTAT 2014 2013 2013 2012 Bilagsnr. 

Inntekter:           

Andel medl.kont. 30000,00 15000,00 10000,00 30000,00 1 

Treff innt. 12000,00 25093,00 20000,00 21894,00 2 

Loddsalg 5000,00 1840,00 5000,00 8950,00 3 

Effektsalg 1000,00 1070,00 0,00 0,00 9 

Renteinnt. 20,00 6,38 20,00 15,96 4 

Div. innt. 0,00 23151,30 0,00 0,00 8 

Sum inntekter: 48020 66160,68 35020 60859,96   

      Utgifter:           

Treffutg. 10000,00 41863,70 20000,00 54345,03 2 

Premier 4000,00 4198,00 4000,00 7195,00 5 

Effektkjøp 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

Porto 300,00 235,00 300,00 284,90 6 

Møteutg. / Lokalleie 19000,00 2116,10 7000,00 6308,00 7 

Rekvisita 500,00 0,00 1000,00 0,00 - 

Div. utg. 13500,00 7794,60 13500,00 13567,97 8 

Bankomkostninger 500,00 360,50 400,00 406,00 4 

Sum utgifter: 47800 56567,9 46200 82106,9   

      ÅRSRESULTAT 220 9592,78 -11180 -21246,94   
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4. Terminliste 2014 
 

1. Februar: Årsmøte Clarion Hotell & Congress Trondheim 

 

Mai: Treff hos GS Bildeler (dato så langt ikke fastsatt) 

 

4. Mai: Pussetreff utenfor klubblokalet til BMW CCN i Trondheim 

5.  

25. Mai: Vårtur til Nordenget Gårdsmuseum (Markabygda, Skogn) 

 

August: Banetreff 

 

September: Sosialt treff/klubbkveld 

 

Terminlisten vil bli nærmere oppdatert med datoer.  Kom gjerne med forslag til aktiviteter 

dersom noe savnes.  

 

5. Diverse opplysninger 
 

Det har på landsbasis skjedd mye positivt det siste året. Medlemstallet i klubben er under 

økning, ting har stabilisert seg etter noe tidligere uro og vi har fått et styre i Hovedklubben 

som gjør en formidabel jobb. Lokalet til Hovedklubben er også flyttet til Trondheim og vi er 

heldige som får benytte dette ved behov. Fahrfreude har fått ny innpakning og ser nå ut som 

det kunne kommet rett fra hyllen på Narvesen.  

Det savnes fremdeles litt mer aktivitet på hjemmesiden til klubben. Logg dere derfor inn på 

Bmwccn.no og delta aktivt i diskusjoner på forumet. Dette er en stor ressurs som vi alle kan 

bli flinkere til å benytte oss av, mulighetene er mange! Vi har også hatt stor vekst på vår 
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Facebookside og ønsker derfor at flere medlemmer slår seg løs her inne. Legg gjerne ut en 

statusoppdatering fra dagens mekkeøkt i garasjen, en selfie foran en nypolert BMW eller 

andre relaterte ting. ”D e trivelig å prat litt” som Bjarne Brøndbo sier  

 

6. Valg  
Styret: 

 

Følgende personer er på valg:  

 

Formann: Julian Svarliaunet. 

Styrets forslag: Gjenvalg (2år) 

 

Styremedlem: Ola Moen  

Styrets forslag: Gjenvalg (2 år) 

 

Styremedlem: Erlend Kjeldstad 

Styrets forslag: Gjenvalg (2år) 

 

Varamedlem: Einar Sveen 

Styrets forslag: Morten Kvalvær (1 år) 

 

Varamedlem: Morten Smistad 

Styrets forslag: Gjenvalg (1 år)  

 

Det skal også velges to representanter som skal representere Trøndelag på hovedklubbens 

årsmøte. 

Vi er samtidig på jakt etter en ny Fahrfreude- kontakt som kan ha ren fokus på å skrive 

artikler til bladet på vegne av Trøndelagsklubben og dokumentere våre arrangementer. 

Interesserte kan melde seg til styret.  

7. Eventuelt 
Innkommende saker fra medlemmer. 


