Protokoll fra generalforsamling i Lokaltrafikkhistorisk forening
avholdt mandag 14. mars 2016 kl. 19.00 i Vognhall 5,
Gardeveien 15, Oslo
Møtet ble åpnet av styreleder Håkon Kinck Gaarder som ønsket de fremmøtte velkommen. Det
var 37 stemmeberettigede medlemmer til stede samt 9 uten stemmerett.
Til behandling forelå:

1. Godkjenning av innkallingen.
Det var ingen bemerkninger til innkallingen og møtet erklærtes lovlig satt.

2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.
Som møteleder ble foreslått Lars Fredrik Andersen, som referent Jan Arne Rødland og
til å underskrive protokollen Henrik B. Backer og Erik B. Schou.
Samtlige ble valgt.

3. Årsberetning for 2015.
Foreningens utkast til årsberetning ble presentert på skjerm. Beretningen ble gjennomgått
side for side. Enkelte unøyaktigheter ble påpekt og notert for rettelse i den endelige
utgaven. Ved årsskiftet hadde LTF 594 medlemmer, på dagens dato er 600 passert.
Årsberetningen ble deretter enstemmig godkjent som LTF-s årsberetning for 2015.

4. Regnskapet for 2015.
Regnskapet for 2015 ble gjennomgått. Året har gitt et overskudd på kr. 397.595,05.
Det høye overskuddet ble kommentert, kunne det få konsekvenser for støtte? Videre ble
det foreslått å plassere midler i fond. Styrets grunn for ikke å plassere midler i fond var å
kunne benytte midler der behovet ville være størst uten begrensninger.
Revisors beretning ble deretter lest og regnskapet for 2015 enstemmig godkjent

5. Orientering fra styret om neste års (2016) utfordring.
Styreleder redegjorde for de største oppgaver i det nye år.
LTF er 50 år 19.4.2016. Jubileet vil bli markert.
Bussringen og Majorstuen Ring vil bli kjørt også i 2016.
LTF vil delta på årets Kulturnatt.
Vinterbro: den foreliggende reguleringsplan for krysset E6/E18 berører i stor grad
LTF-s område. Vi må regne med å fravike området innen 2030. Det vil bli invitert til
et særskilt møte for å orientere om dette.

6. Innkomne forslag.
Det var ingen innkomne forslag fra medlemmene.
Styret hadde imidlertid et forslag til endring av flere paragrafer i vedtektene.
Styret innledet med å gå gjennom og begrunne endringsforslagene. Det ble deretter gitt
adgang til kommentarer. Det ble fremsatt forslag til endring i enkelte paragrafer.
§ 1. Ordet «upolitisk» beholdes, styrets forslag fikk ikke kvalifisert flertall.
§2. «28 februar» vedtatt med 36 stemmer.
Betegnelser på vervene: Det kom forslag om å beholde de gjeldende betegnelser
Ved avstemming fikk styrets forslag 28 stemmer og er dermed vedtatt.
De øvrige endringsforslag ble så tatt opp til samlet votering og enstemmig vedtatt.
1

7. Neste års kontingent.
Styret foreslo ingen endring i kontingentsatsene for 2017.
Første års medlemskap:
Ordinært medlemskap:
Fem års medlemskap:
Medlemmer t.o.m. 15 år:
Enstemmig godkjent

kr. 150,kr. 325,kr. 1.300,kr. 150,-

8. Valg.
Valgkomitéens innstilling ble utdelt og presentert. Valgene ble, som følge av
vedtektsendringen, gjennomført samlet.
Som leder ble foreslått:
Som sekretær ble foreslått:
Som kasserer ble foreslått:

Håkon Kinck Gaarder (gj.valg)
Christer Fossum (gj.valg)
Marius Sæther (gj.valg)

For de øvrige verv: (Etter vedtektene konstituerer styret seg selv.)
Tom Arne Nygaaard (gj.valg)
Stefan Kraft (gj.valg)
Johannes Haugen (gj.valg)
Kristian O. Aarseth (ny)
Sven Marius Utklev Gjeruldsen (ny)
Per Stensrud (ny)
Samtlige valgt med akklamasjon
Som revisorer ble foreslått:

Eigil Tapio Skorve (gj. valg)
Arne Sommer (gj. valg)

Begge valgt med akklamasjon
Som valgkomité ble foreslått:

Henrik Sartz (gj. valg)
Hans Martin Kollerød (gj. valg)
Jon Haakon Hustad (gj. valg)

Alle valgt med akklamasjon
I tillegg til kasserer Marius Sæther oppnevnes Kristian Kortgaard som regnskapsfører,
men ikke som medlem av styret.

Møtet hevet kl. 20.15

Jan Arne Rødland /s/
referent

Henrik B. Backer /s/
Erik B. Schou /s/
protokollunderskrivere
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