
 

   

 

ÅRSMØTE 
2018 - 2019 

 
      

Chapter nr. 9751 
 

Org.nr: 988132098 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
07.11.19 

 



Side 1 av 15 
 

Innhold 
DEL 1 – HOVEDDEL ÅRSBERETNINGER .................................................................................................... 2 

Director ................................................................................................................................................ 2 

Dealer .................................................................................................................................................. 3 

Activities .............................................................................................................................................. 4 

Head Road Captain .............................................................................................................................. 5 

Webmaster - e-communication .......................................................................................................... 6 

Membership ........................................................................................................................................ 7 

Ladies Of Harley ................................................................................................................................... 7 

Safety ................................................................................................................................................... 9 

Vedlegg 1 – HRC oversikt over turer ................................................................................................. 10 

DEL 2 – ØVRIGE DOKUMENTER ............................................................................................................. 11 

Innkomne saker ................................................................................................................................. 11 

Regnskap 2019 .................................................................................................................................. 12 

Budsjett 2020 .................................................................................................................................... 14 

Innstilling – styrets sammensetning 2019/2020 ............................................................................... 15 

 



Side 2 av 15 
 

DEL 1 – HOVEDDEL ÅRSBERETNINGER 
 

Director 
Det å være Director for første gang, og på mitt første år, har vært en annerledes utfordring og 
inspirasjon.  

I denne rollen får man gode muligheter til å kunne påvirke utviklingen i den retning man mener er 
positivt for Chapter og Dealer.  

Det administrative fokus har for meg vært å sikre arbeidsmetoder og erfaringer rundt det vi har vært 
med på, for å kunne lette arbeidet for kommende styrer, og for å dokumentere erfaringer vi har gjort 
oss. Ellers har jeg arbeidet for å gi nok og korrekt informasjon ut til medlemmer, og for å gjøre 
møtearenaene våre best mulig. 

Styret startet friskt opp med en styresamling hvor vi fikk lagt noen pilarer som ble fundamentet for 
videre arbeid. Disse vender vi ofte tilbake til for å se om vi holder den kursen vi besluttet å følge. 
Pilarene innbefattet egne og felles holdninger, forventninger, kvaliteter og fremtidsvisjoner.  

Styremøtene har vært jevnlige gjennom året, og vi har flere kommunikasjonskanaler styret imellom. 
Flere av styremedlemmene var med på ROC 2018 i Brighton, en solid offisertrening i regi av HOG. 
Directormøtet I Drammen var vi representert på sammen med Dealer.  

Vi har sikret dokumenter i Dropbox med mappeorganisering som gir en ryddig og trygg oppbevaring 
helt uten papir.  

Dokumenter, power-point og oppslag har også fått egen fast lay-out. 

Medlemsmøtene har vi i fellesskap laget en kjøreplan som gjør kveldene oversiktlige og forutsigbare, 
og forhåpentligvis ikke for lange. Dette sikrer en gjennomføring f.eks. ved fravær. Alle i styret har 
blitt utfordret til å komme med innlegg på medlemsmøtene, og fått mulighet til å øve seg foran et 
publikum.  

Største delen av den administrative driften til Chapteret gjøres av primary offiserene (Director, 
Assistant, Secretary og Treasurer). Dette året, med de endringene vi ønsket å få på plass, har det 
krevd mye av flere enn kun pimary og hele styret skal æres for den innsatsen. Det har vært viktig for 
meg å la de som besitter verv få fullføre de oppgaver som naturlig ligger innunder vervet sitt, 
samtidig med å kunne se litt på tvers.  

Dette er sikkerhetsgruppen et fint bilde på, hvor vi har hatt en fagmann (kjøreskolelærer) med på 
laget. Headroad-Captain ble gitt oppgaven med å organisere og lede kolonnen ved sesongåpning, 
som ble den aller best gjennomførte i min tid som medlem.  

Styret har i år arbeidet særdeles godt med å løse oppgaver i fellesskap, diskutert og drøftet for å få 
rutiner og avgjørelser satt i system. 

Utstyr og verktøy er viktig for at vi skal drifte på best og enklest vis, og vi har fokus på at investeringer 
og nykjøp skal være hensiktsmessige og av en kvalitet som gir oss lang brukstid. 

Økonomisk innsyn på bankkontoene har blitt gitt til Membership-offiser, det sikrer våre verdier og 
forenkler kontrollrutiner som membership har behov for å gjøre. Et enkelt grep med en stor 
betydning. 

Informasjon, dialog og medvirkning er et spennende felt og dette året har vi prøvd oss ut med flere 
ting rundt E-kommunikasjon som webmaster vil berette om. Jeg er av den oppfatning at 
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medlemmene er fornøyde med den tilgjengeligheten de ulike kanalene gir, og at Chapteret er 
fremtidsrettet og nytenkende. 

HOG har høstet positiv omtale i medier og fått drahjelp fra norsk og svensk politi, spesielt rundt 
sesongåpningen.  Operadeltagelsen har også fått satt oss, og Harley Davidson, på kulturkartet.  

Alt dette er en felles fortjeneste som vi skal være stolte av og ta en bit av alle sammen. 

Chapteret vårt har i år hatt noe samarbeid med Chapterne fra Vestfold og Oslo. Det er i tråd med 
våre vedtekter. og generelle forventninger til Chaptere verden om. Fellesskapet og kjøregleden skal 
vernes om og forvaltes vel. 

Kulturdråpen ble i år vår mottaker av en pengegave på kr 10 000,- Chapteret står fritt til å velge om vi 
vil gi til veldedige formål og til hvem. Det er gledelig at vi er så rause, og kan dele med de som ikke 
kan velge. 

Avslutningsvis vil jeg takke dere som medlemmer for engasjementet deres, for at dere stiller opp, er 
positive og byr på dere selv.  Det å være i Chapter Østfold skal være gøy for oss alle sammen. 

Så vil jeg takke styret som virkelig har fått prøvd seg med mine innfall og tanker om det som kommer. 
Jeg verdsetter høyt at dere bryr dere om medlemmene våre. Dere er en flott gjeng jeg er veldig stolt 
av! 

Deretter vil jeg takke Dealer, som er der for oss, uten dere ikke oss – dette året har vi sammen 
tråkket opp en vei det føles trygt å gå.  

Takk for meg. 

Mvh Cecilie Grønli 
Director 

 

Dealer 
Dette har vært et spennende og lærerikt år for de to nye dealerne. Roger Bellmann og Frank 

Svartdahl overtok butikken offisielt april 2019. Det første målet var å jobbe oss til å bli ajour etter en 

tøff vinter. Vi samarbeider tett med Harley-Davidson sentralt, som har hatt troen på oss hele veien. 

 

Samarbeid med HOG er viktig for Dealer, og alle i HOG er viktige som kunder og støttespillere for 

butikken. Vi får til det vi ser resultatene av nå gjennom hjelp og støtte fra medlemmer i HOG og 

andre. 

 

Sesongåpning på skjærtorsdag med åpen butikk og sosial sammenkomst på kvelden, gode 

tilbakemeldinger og veldig god stemning. En god start på sesongen både for kunder og Dealer. Vi ser 

at dette er noe vi ønsker å gjøre igjen.  

 

Open House ble arrangert 27. april og 21. september. Arrangementet i september ble tidenes beste, 

både i antall besøkende og i omsetning. Godt vær og høy promotering av dagen er to store 

medvirkende faktorer til suksessen. Nytt i år, i forhold til promotering, var livestream direkte fra 

butikken både kvelden før og på selve dagen.  

 

Salg av ny sykkel har vært tungt, noe som er kjent for hele landet. Bruktsalget har vært greit.  

Verkstedet har gått veldig bra dette året. Gode tilbakemeldinger, og alle som har tatt kontakt har fått 

hjelp. Unikt med en verksmester som ikke gir seg før han har funnet en løsning. Mange HOG-ere 
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bruker Dealer som sitt verksted, men det har også kommet mange nye kunder dette året. Vi har blitt 

godkjent som lærlingbedrift, og september 2019 tok vi imot ei jente som lærling.  

 

Nytt kjøkken, og stadige planer for endring I butikken. Vi åpner opp og bringer mer lys inn. Dette gjør 

vi fordi vi føler vi trenger litt fornying. 

  

Vinteren er den hardeste tiden for motorsykkelbransjen. Vinterlagring med påfølgende jobber på 

verkstedet er den største inntektskilden. I tillegg til dette vil dealer invitere til diverse aktiviteter i 

løpet av høsten og vinteren, og spesielle tilbud på utvalgte varer/utstyr på lørdager.   

Dealer takker for godt samarbeid i året som har gått, og gleder seg til videre samarbeid og prosjekter 

sammen med HOG.  

Takk for i år.  

Mvh  

Roger Bellmann og Frank Svartdahl 

Dealer(e) 

 

Activities 
9. mars var det bowlingkveld. Jon Aksel har stått for arrangementet, men ble dessverre forhindret til 

å bli med på selve kvelden. Knut Martin fikk informasjonen av Jon Aksel, og gjennomførte 

arrangementet. En hyggelig kveld med bowling og shuffleboard. Kvelden ble avsluttet på China Plaza 

med god mat og drikke. 

18. april var det Sesongåpning. Butikken sto for salg av pølser og drikke. Lars Tangen reklamerte for 

kilometerkonkurransen denne dagen, og hele 193 sykler deltok på turen til Strømstad. Harley 

Davidson Østfold arrangerte fest på kvelden i butikken. 

27. april var det Open House, HOG deltok med salg av frokost meny, pølser, hamburgere og vafler. 

1. mai ble det arrangert kremtur til Bjørg og Odd på Brevik, Nesodden. Det ble grilling og drikke til 

medlemmene som deltok. Flott vær ble det også denne dagen. 

12. mai var det planlagt å arrangere Poker Run, men ble avlyst pga. regn/dårlig vær. 

30. mai ble det arrangert «tilbake til det enkle» på Frya leir, og Oslo Chapter inviterte oss med. Noen 

fra Chapter Østfold deltok.  

27. -30. juni var det National Rally på Gol. Chapteret arrangerte fellestur hvor Road Captain Bjørnar 

Leines ledet turen. Harley Davidson Østfold serverte pølser før turen. 

11.-14. juli var det av sted til National HOG Rally Järvsötreffen. Håkon Watterud ordnet med 

overnatting i Mora før gruppa ankom Järvsö fredag. Ved overnattingen i Mora ble det servert 

kveldsmat og frokost på Chapterets regning.   

Da fellesturen 17. august ble avlyst p.g.a. dårlig vær ble det et spontant påfunn – Cecilie, Synnøve og 

Knut Martin tenkte samme tanken etter sommeren, at vi måtte samles igjen. Det viste seg å være et 

band som spilte hos Gulating bar i Gamlebyen i Fredrikstad. 35 stk. tok turen, og gjorde det til en 

super kveld. 
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21. september var det igjen Open House, en flott dag med masse folk og igjen stod HOG for servering 

av frokostmeny, pølser, hamburgere og vafler. Det gikk unna på kaffe og brus også denne dagen.  

I tillegg til dette har activities officer hatt ansvar for organisering av servering på klubbkvelder og 

holder i vaffellørdager utenom sesongen. 

Mvh 

Håkon Watterud 

Activites officer 

 

Head Road Captain 
RC for sesongen har vært: Terje Hansen, Bjørnar Leines, Lasse Kristiansen, Morten E. Karlsen, Knut 

Martin Anshuus, Ann Irene Krogsether og Synnøve Kjølle. 

Før kjøresesongen har det blitt jobbet med fornying og forbedring av presentasjonen (powerpoint) 

for kolonnekjøring. Det har vært RC-møte med opplæring og gjennomgang av kolonnekjøring og 

kalender for fellesturer. Vårt medlem; ambulansesjåfør Tom Brien har holdt kurs i førstehjelp for oss. 

Safety Terje Hansen med hjelp av Nils Floan og Morten E. Karlsen har holdt sikkerhetskurs for RCene 

på bane i Trøgstad. Vi har også hatt en kveld med praktisk øvelse på RC-kjøring. 

HRC har hatt god kontakt med gruppa for kjøring og sikkert (Cecilie Grønli, Terje Hansen og Nils 

Floan) i forbindelse med vårens medlemsmøter med fokus på kjøring og sikkerhet. HRC hadde 

gjennomgang av kolonnekjøring på medlemsmøte i februar. Videre bidro gruppa med planlegging og 

gjennomføring av sesongåpning/tur til Strømstad. 

Gjennom sesongen har RCene planlagt, prøvekjørt og gjennomført fellesturer. Vi har hatt fellestur til 

HOG RALLY GOL og til Järvsö-treffet i Sverige. 

3 datoer har vi hatt fellestur med Chapter South East og Oslo Chapter. Dårlig oppslutning fra Østfold 

på turen til Vestfold pga. dårlig vær. Turen til Oslo ble gjennomført i strålende vær (med over 80 

sykler totalt) og 2 RCere fra oss, Morten E. Karlsen og Synnøve Kjølle, deltok som blokkere.  

Turen vi planla for de 3 chapterne gikk til Grensetreffet i Halden der Lars Tangen og Knut Martin 

hadde stand. Vi hadde godt samarbeid med Atle Arnesen i Social Division Tattoo og Kokkekollektivet i 

Halden i forberedelser og gjennomføring. Det var dårlige værutsikter så oppslutningen kunne vært 

bedre. 

Avslutningsvis ble det holdt et møte med RCene for evaluering av RC-arbeidet og sesongens turer. 

Jeg vil takke RCene for godt samarbeid og flotte turer. Videre takk til de som har stilt opp som 

sweeper eller blokker på turer. 

Oversikt over sesongens turer følger vedlagt. Det er gjennomført 20 turer med ca. 433 sykler og 

minst 446 personer. 

Litt om deltakelse i Opera-oppsetting av Il Trovatore av Opera Østfold 2019 

Vi ble forespurt av Opera Østfold om deltakelse i Il Trovatore på festningen i Halden i 2019.  

Våren 2019 gikk med til å samle en gruppe av deltakere ved forespørsel og orientering på 

medlemsmøter, HOG-post og SMS. Oslo Chapter og South East ble også forespurt. Den endelige 

gruppen som var med på oppsettingen var: Lars Tangen, Per Willas Skauen, Gøril Saltmark, Ove Bell-
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Andersen, Lisbeth Ølness, Torbjørn Semb, Vidar Møgster, Brede Johannes Karlsen, Cato Hansen, Arild 

Talberg, Gunnar Soløy, Terje Baarli og Synnøve Kjølle. 

Noen medlemmer stilte for opptak på festningen for PR på NRK lokal-TV, og noen stilte til intervju for 

lokalpresse/Moss Avis. 

11 øvelser, 4 forestilling og en premierefest ble gjennomført. Noen av oss kjørte også en liten tur til 

ISI bar med operastjernen Gaston Rivero, hans kjære, samt inspisient Elin Linge Hermansson. 

Jeg takker medlemmene i gruppa for iherdig innsats i all slags vær og takk for den fine tiden vi hadde 

sammen både på sykkelen, på scenen og i teltet «vårt» med rekvisitter, kostymer og kaffe, nonstop 

etc. 

Takker også dere som bidro med lån av hjelmer og rekvisitter. 

Mvh 

Synnøve Kjølle 

Head Road Captain 

Webmaster - e-communication 
Web: Hjemmesiden (https://ostfold.hog.no/) er ikke mest brukt. Her finner du oppdatert kalender 

med aktiviteter, kontaktinformasjon, innmelding, og aktuelle nyheter.  

Oppdatering av hjemmesiden deles nå mellom LOH, Activity, HRC og webmaster. LOH, Activity og 

HRC oppdaterer og legger selv inn sine aktiviteter. 

Facebook: Facebook siden vår har nå over tusen medlemmer, og er nok den viktigste 

kommunikasjonskanalen vi har i dag, sammen med HOG tlf med SMS. Opprettelse av arrangementer 

og deling av bilder fra turer osv. er enkelt på denne plattformen. Deling av arrangementer med andre 

Chapter vi samarbeider med fungerer også godt.  

Siden vår på Facebook er en åpen side, noe som er bra i rekrutteringssammenheng. Det enkelte 

medlem kan invitere potensielle medlemmer så de kan se hva vi driver med. Administrator på siden 

må godkjenne alle nye medlemmer. Det er lagt inn kontrollspørsmål som må svares på for å kunne 

bli medlem. Det er dessverre slik at vi får noen forespørsler fra personer med tvilsomme motiver, og 

det er opp til admin å skille ut disse. 

Snapchat & Instagram: Nytt på E-com fronten i år er Instagram og Snapchat. Vi har opprettet dette i 

håp om å nå frem til en yngre brukergruppe. Enkel research forteller oss at den yngre garde forlater 

Facebook til fordel for Instagram og Snapchat. Hjelp oss gjerne å spre informasjon om Chapteret på 

disse plattformene.  

Vi har ca. 500 følgere både på Instagram og Snapchat så langt, og det blir stadig flere.  

HOG tlf.: I snitt sendes ut ca. 1500 SMS hver mnd. Det tilsvarer 18000 SMS pr år. Dagens telefoner 

klarer ikke mer enn 20-30 personer i en gruppe, derfor har vi en tredjepartsapp for å kunne sende ut 

så mange SMS i grupper. Vi er 250 medlemmer, og alle får SMS med mindre de har reservert seg mot 

det.  

LOH har sin egen gruppe på ca. 70 pers. I perioder sendes det opp til 750 SMS pr. uke. 

Mvh 

Lars Tangen 

Webmaster 

https://ostfold.hog.no/
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Membership 
Som Membership Officer ønsker jeg å takke for all hyggelig kontakt jeg har hatt med medlemmene 

våre i løpet av året. Alltid moro å kunne være bindeledd mellom HOG og medlemmene, og hjelpe til 

når det er behov. 

Vi har nå elektronisk innmelding både til HOG og til Chapter Østfold, på klubbens hjemmeside. Det 

systemet fungerer veldig godt. Innmeldingene til Chapter Østfold kommer til meg, og med det får jeg 

alltid mulighet til å ta kontakt med alle nyinnmeldte. 

Som de fleste har fått med seg, ble de gamle HOG-sidene på nettet lagt ned omkring årsskiftet 

2018/2019. De ble erstattet av en ny side med innlogging på Harley Davidson sin nettside. 

Omleggingen var ikke uten problemer, og ga meg og mange andre mye hodebry. Men det meste går 

seg til, og nå fungerer den nye siden godt. Alltid noen som trenger hjelp til å finne fram der inne, men 

det inviterer jo bare til noen hyggelige telefonsamtaler, tekstmeldinger og mailer, så finner vi ut av 

det meste. 

«Chapter Østfold»-buer må vi kjøpe hos HOG, og de bestillingene er det jeg som tar meg av. Vi 

prøver alltid å ha et lite lager for videresalg til medlemmene. 

Navnebuer bestiller jeg hos en flink dame som syr for oss. 

«HOG»-merker kan nå alle medlemmer kjøpe selv på nettet, sjekk ut https://hogmerch.com  

Litt tørre fakta om medlemsmassen kommer her: 

Pr 1. oktober 2019 har klubben 250 medlemmer. 

Av disse er 72 kvinner og 178 menn, fordelt på 196 hovedmedlemmer og 54 husstands-medlemmer i 

Chapter Østfold. 

HOG International medlemskapene i klubben fordeler seg slik: 74 Full Life Members, 18 Associate Life 

Members, 133 Full Members, 25 Associate Members. 

Pr. 1.oktober 2018 hadde vi 241 medlemmer. Det har kommet til 38 nye, men 29 har sluttet, og med 

det en netto tilvekst på 9 medlemmer i løpet av året.  

Etter mange år som medlem av styret i Chapter Østfold, takker jeg nå for meg og overlater jobben til 

nye krefter. Takk for meg.  

Mvh 

Randi H. Hansen 

Membership officer 

Ladies Of Harley 
Vi har avholdt 8 møter/café-kvelder. Disse er fordelt mellom Halden, Fredrikstad, Sarpsborg, Moss og 
Follo.        
Vi har vært ca. 10 personer, med et par unntak. Noen ganger har vi hatt saker på planen, andre 
ganger har vi bare vært sosiale. Det er absolutt ønskelig at flere blir med! Jeg vil presisere at hos oss 
gjør vi ikke forskjell på de som sitter på og de som kjører selv.  

Det nye chapter-året startet med julebord. Fredag 14.desember møttes vi på Solhaug, til felles 
matlaging (selv om Cecilie hadde laget en masse allerede…) En utrolig hyggelig kveld med masse 
latter, musikk, premier og swap meet. Selv ervervet jeg meg 4 par sko og en skinnjakke, til en billig 
penge!          

https://hogmerch.com/
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Etter en god frokost og opprydding på lørdag, var det tid for julegrøt og juleverksted for barna, i 
butikken. Årets aktivitet var pynting av pepperkaker. Stor suksess! Vi hadde også kåring av beste 
juleantrekk. Den premien gikk til Tine Floan, som kom ridende på et reinsdyr! En fin helg i lag med 
gode venner, men én ting har vi lært; julebordet bør komme etter julegrøt! 

Sesongen i LoH starter med International Female Ride Day 4.mai 2019. Oslo inviterte oss på tur, 
sammen med South East. 
Det var ganske friskt, med 6 små grader da vi dro av gårde om morgenen.   Men, utover dagen ble 
det riktig så bra og vi fikk en fin tur, ca.30 sykler, som ble avsluttet med samlet lunsj på The Pipe, i 
Slemmestad.  Vi takket for oss og fortsatte til Hvasser, hvor vi overnattet på hytta til Bente Veldig 
koselig å avslutte den fine dagen med pizza og øl på brygga, og planlegging av søndagens tur til 
Svinesund.  

Women Rider World Relay er en verdensomspennende stafett for kvinnelige motorsyklister, startet 
av Haley Bell i England. Målet er å sette fokus på kvinner som en stor kundegruppe, med andre 
ønsker og krav til sykler og kjøreutstyr. Samtidig vise støtte til kvinner i land hvor det ikke er vanlig 
og, enkelte steder, til og med forbudt for dem å kjøre selv.  Stafetten foregår fremdeles, og avsluttes 
i slutten av januar. Stafettpinnen kom til Norge søndag 5.mai, og vi ønsket å være en del av dette 
opplegget. Vi møtte opp på Svinesund, hvor overrekkelsen fant sted, og noen ble med i kolonne til 
Tyrigrava, som var neste stopp. Kolonna fra Svinesund til Tyrigrava telte 85 sykler. På Svinesund kom 
også Roger, og vi hjalp ham med å dele ut «flyere» med informasjon om Big Twin og rabatt i 
butikken, ved fremvisning av flyer. 

Etter en strålende sommer med mange treff og turer i chapteret, var det tid for «Jentetur med gutta 
på slep». 
Siste helga i august satte vi kursen for Sunne camping i Sverige. Siden vi var så få (8 personer), valgte 
vi å kjøre samlet. Litt klabb og babb, da undertegnede ikke oppfattet at ikke alle var med ut fra start. 
En stod igjen med flatt batteri, og en ble igjen for å hjelpe. Vi ble alle lykkelig gjenforent i Sunne! 
Turen ble fin, og vi klarte å gå klare av regnvær.  Vi jentene rigget oss til med ost og kjeks og andre 
godsaker, og gutta dro på puben. Der gikk det i bowling, biljard og shuffelboard og noko attåt. Lørdag 
spiste vi felles frokost mellom hyttene. Den varte fra ca.10:43:12 til ca. 19, da vi gikk ned til byen for 
å spise middag! Under frokosten dukket Ans og Knut Alsos opp, de var på tur i sin nyinnkjøpte bobil. 
En fin gjeng på tur, men vi ønsker selvfølgelig at flere blir med!         
Vi endret dato på turen i år, da vi fikk innspill om at det pleide å kræsje med Troll-rally. Håper på å 
være tilbake på den «gamle" helga igjen neste år. En presisering også her; dette er ikke ment å være 
en tur bare for par.  Det går fint an å komme alene, og har man en ektefelle/kjæreste/samboer som 
ikke kjører selv, går det bra å kjøre bil. Vi kan alltid trenge en følgebil! 

 Vi har en gruppe på Facebook. Denne er for medlemmer av LoH Chapter Østfold. Man må derfor ha 
betalt internasjonalt medlemskap for å være der.        Alle arrangementer blir lagt ut på hjemmesiden 
til Hog Østfold, så det er fullt mulig å få med seg det som skjer, selv om man ikke er med i gruppa på 
facebook. 

Så vil jeg takke for i år, og ønske velkommen til et nytt år og ny sesong! 

 Mvh  

Hanne Brorson                                                                                                                           

LoH officer  
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Safety 
Safety Briefing ble avholdt på medlemsmøte torsdag 25. april. Temaet var rettet mot hva den enkelte 
fører kan gjøre for å være sikker på at motorsykkelen er i god stand, samt hvordan man på best mulig 
måte kan forberede seg på farlige situasjoner som kan oppstå ute i trafikken. 

Som en forberedelse til «Sesongåpning», ble det avholdt flere planleggingsmøter sammen med HRC 
og RC gruppen. Dette resulterte i en meget velordnet utkjøring fra Big Twin og god gjennomføring av 
turen til Strømstad. 

Det ble i perioden mars til juni planlagt 6 sikkerhets- / kjøre-kurs på Trøgstad Race Track, en bane 
som driftes av NMK avdeling Trøgstad. 

24 av klubbens medlemmer, 16 herrer og 8 damer, benyttet seg av dette kurstilbudet. I 2018 var det 
21 herrer og 5 damer. 

Alle deltagere har fått sine Safe Rider Skills Pins og Patches som et synlig tegn på bestått kurs. Vi 
hadde også med 2 stk fra et annet Chapter. 

Det planlegges nye kurs i første halvdel av 2020 med start i april. 

Mvh  

Terje Hansen 

Safety Officer 
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Vedlegg 1 – HRC oversikt over turer 
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DEL 2 – ØVRIGE DOKUMENTER 

 

Innkomne saker 
 

Sak 1 Heving av kontingent 

Bakgrunn: Etterkomme prisvekst.  

Styrets forslag til vedtak: Økning lokalt medlemskap fra 250 pr. husstand til 300,- pr. husstand. Vi 

opprettholder fortsatt en pris for samlet husstand. 
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Regnskap 2019 

Resultat 2018     

Inntekter 2019 2018 Budsjett 2019 Avvik 

Medlemskontingent 1) 52250 48 000 48 000 4 250 

Salgsinntekter pølser, vaffler etc / Open House 38047 63 293 65 000 -26 953 

Arrangement Big Twin 6494   6 494 

HoG arrangement, turer, mat, medlemmer, etc  15673 24 786 25 000 -9 327 

Årsfest 27902 78 954 18 000 9 902 

Norsk Tipping – Grasrotandel 27814 20 651 22 000 5 814 

HoG arikler,bok,jakke og merker 16897 28 650 10 000 6 897 

Opera-Sponsing 8000  0 8 000 

Annen renteinntekt 1187 1 913 2 000 -813 

Andre finansinntekter  315 0 0 

Sum Inntekter 194 264 266 562 190 000 4 264 

     

Kostnader     

Innkjøp av HoG-Artiklerbøker  / merker -24148 -53 652 -10 000 -14 148 

Diverse innkjøp pølse / vaffel mm -23294 -24 102 -30 000 6 706 

Arrangement Big Twin -6494   -6 494 

Diverse utgifter/rekvisita -977 -3 320 -5 000 4 023 

Stoler, kjøleskap (telt 2017)  -27 531  0 

Møteutgifter -2366  -1 800 -566 

Kurs/utdannelse/seminar 2) -11378 -39 753 -25 000 13 622 

Telefon -3291 -3 249 -5 000 1 709 

Regnskapsprogram  -5 385 -5 400 5 400 

Oppgradering / oppussing -17817  -25 000 7 183 

Hjemmeside  -6 188 -7 000 7 000 

Gaver og oppmerksomhet -2594 -1 489 -3 000 406 

Støtte til veldedige formål  -10000 -18 000 -10 000 0 
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Forsikringspremier  -2 183 -2 000 2 000 

Hog arrangement, turer, mat, medlemmer, etc.  -25248 -39 795 -40 000 14 752 

Årsfest -52991 -40 871 -43 000 -9 991 

Bank og kortgebyrer -2043 -4 200 -2 000 -43 

Agio tap   0 0 

Sum Kostnader -182 641 -269 718 -214 200 31 559 

    0 

Resultat overført annen egenkapital 11 623 -3 156 -24 200 35 823 

     

Balansen 2019 2018 2018   

Eiendeler     

Kundefordringer  2 710   

Kasse 400 400   

Driftskonto DnB 1503.57.11691 68 733 22 013   

Plaseringskonto DnB 1503.58.54298 236 063 284 900   

Sum Eiendeler 305 196 310 023   

     

EK og Gjeld 0 0   

Annen egenkapital -298 019 -286 396   

Leverandørgjeld 0    

Innbetaling avsetning jubileumsfest 0    

Påløpte kostn. og forskuddsbet. Innskudd  -7 177 -23 627   

Sum EK og gjeld -305 196 -310 023   

     

Note 1: Oppgradering/oppussing: Projektor, Kaffetrakter m/tilbehør og Pc m/tilbehør. 

Mvh Jørn Danielsen, Treasurer officer 
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Budsjett 2020 

Inntekter utkast 1    utkast 2  

Medlemskontingent  50 000    60000 

Salgsinntekter pølser, vaffler etc, og Open House 50 000    50000 

HoG arrangement, turer, mat, medlemmer, etc  25 000    25000 

Årsfest 31 750    31750 

Norsk Tipping - Grasrotandel 25 000    25000 

HoG artikler  25 000    25000 

Renteinntekt 2 000    2000 

Sum Inntekter 208 750,00    218750 

      
Kostnader      
Diverse innkjøp pølse / vaffel mm -30 000    -30000 

Innkjøp Hog Artikler -25 000    -25000 

Diverse utgifter/rekvisita -5 000    -5000 

Møteutgifter -2 500    -2500 

Telefon -4 000    -4000 

Oppgradering av utstyr     -10000 

Kurs/ utdannelse/ seminar -30 000    -30000 

Gaver og oppmerksomhet -3 700    -3700 

Støtte til veldedige formål  -10 000    -10000 

Hjemmeside -7 000    -7000 

LOH -5 000    -5000 

Hog arrangement, turer, mat, medlemmer, etc  -35 000    -35000 

Årsfest -49 350    -49350 

Bank og kortgebyrer -2 200    -2200 

Sum Kostnader -208 750,00    -218200 

      
Resultat  0,00    0 

      
Mvh 

Jørn Danielsen 

Treasurer officer 
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Innstilling – styrets sammensetning 2019/2020 
 
Hovedstyre/Primary Officers 
Director    Leder    Cecilie Grønli 
Assistant Director   Nestleder   Knut Martin Anshuus 
Treasurer    Kasserer   Jørn Danielsen 
Secretary    Sekretær   Gøril Saltermark 
Dealer         Frank A. Svartdahl 
 
Gruppeledere/Discretionary Offficers 
Membership Officer   Medlemsansvarlig  Gunn Synnøve Rustand 
Head Road Captain   Turansvarlig   Synnøve Bjerketvedt Kjølle 
Safety Officer    Sikkerhetsansvarlig  Tommy K. Hansen 
Ladies of Harley Officer  Ansvarlig LoH aktiviteter Hanne Gullerud Brorson  
Webmaster    Ansvarlig WEB sider  Lars Tangen 
 
 
Valgkomite 2019 har bestått av:     Valgkomite 2020 består av: 

Randi Hellgren Hansen       Randi Hellgren Hansen  

Terje Hansen        Stine M. Svartdahl 

Stine M. Svartdahl 

 

Merknad:  

Chapterets aktiviteter vil I kommende år være det totalet styrets ansvar og organiseres med en egen 

aktivitetsgruppe.  

Dette er i henhold til vedtektenes artikkel 9 om hvordan Foreningen skal ledes og representeres.  


