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Protokoll fra generalforsamling i Lokaltrafikkhistorisk forening  

avholdt  mandag  27.  mars  2017  kl.  19.00  i Vognhall 5,  

Gardeveien 15, Oslo 
 

Møtet ble åpnet av styreleder Håkon Kinck Gaarder som ønsket de fremmøtte velkommen. Det 

var 41 medlemmer til stede. 
 

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 Peter Udbjørg og Pål Arne Jannang. 

 Samtlige ble valgt. 

 

3.  Årsberetning for 2016. 
Foreningens utkast til årsberetning ble presentert på skjerm. Beretningen ble gjennomgått 

side for side. Ved årsskiftet hadde LTF 606 medlemmer. 

  Årsberetningen ble deretter enstemmig godkjent som LTF-s årsberetning for 2016. 

 

4. Regnskapet for 2016. 
Kasserer gjennomgikk regnskapet for 2016. Året har gitt et overskudd på kr. 385.036,12. 

Foreningen har i løpet av året mottatt nærmere kr. 750.000,- i støtte til forskjellige 

prosjekter.  

Revisors beretning ble deretter lest og regnskapet for 2016 deretter enstemmig godkjent 

 

5. Orientering fra styret om neste års (2017) utfordring. 
 (Denne post ble, etter møteleders forslag, utsatt til etter posten Valg.) 

 Den nyvalgte styreleder presenterte seg selv og sin bakgrunn. 

 Ellers vil Vinterbro bli det viktigste arbeidsområde i år ettersom det kommer penger  

 til de resterende arbeider med E18 som gjør at det vesentlige området vårt på  

 Vinterbro blir veiområde. Detter er mange år tidligere enn vi hittil har hatt grunn til å  

 tro. Slemdal stasjon f. eks. må flyttes. 

 

6. Innkomne forslag. 
 Det var ingen innkomne forslag fra medlemmene. 

 Styret hadde imidlertid et forslag til endring av enkelte punkter i vedtektene. 

Styret innledet med å gå gjennom og begrunne endringsforslagene.  

Det var ingen kommentarer til endringsforslagene. 

§ 2. De tidligere betegnelsene på de enkelte verv gjeninnføres da det har vist seg at det 

er disse som brukes i det daglige. 

§ 4. strøket overflødige ord. 

§ 8. Prokura innehas av styreleder, nestleder og kasserer hver for seg. (endringer 

understreket. 

Endringsforslagene ble så tatt opp til samlet votering og enstemmig vedtatt. 
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7. Neste års kontingent. 
 Styret foreslo ingen endring i kontingentsatsene for 2018. 

  Første års medlemskap: kr.    150,- 

  Ordinært medlemskap: kr.    325,- 

  Fem års medlemskap: kr. 1.300,- 

  Medlemmer t.o.m. 15 år: kr.    150,- 

  Enstemmig godkjent 

 

8. Valg. 
Valgkomitéens innstilling ble utdelt og presentert. Valgene ble gjennomført verv  

for verv. 

 Som leder ble foreslått: Per Stensrud (ny – tidl. styremedlem) 

 Som sekretær ble foreslått: Christer Fossum (gj.valg) 

 Som kasserer ble foreslått: Marius Sæther (gj.valg) 

 

 For de øvrige verv: (Etter vedtektene konstituerer styret seg selv.)  

  Stefan Kraft (gj.valg)  logistikkleder 

  Johannes Haugen (gj.valg)  bussleder 

  Håkon Kinck Gaarder (ny – tidl. styreleder) trikkeleder 

  Tom Arne Nygaaard (gj.valg)  museumsleder 

  Kristian O. Aarseth (gj.valg)  arrangementsleder 

  Anders Birkenes (ny)  styremedlem 

 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 

 

 

 

 Møtet hevet kl. 20.15 

 

 

 

 

 Jan Arne Rødland  Peter Udbjørg Pål Arne Jannang 

                 referent                                                              protokollunderskrivere 


