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NoBroK – Referat fra årsmøte 2013 
 
Tid:   lørdag 21. september 2013, kl 1100 - 1210 
Sted:   Lillestrøm togstasjon 
Til stede:  5 stemmeberettigede NoBroK medlemmer 
 

Forut for årsmøtet gjennomførte medlemmene på hver sin medbrakte Brompton en runde i 

vakre omgivelser i Lillestrøm sentrum og omegn, på godt tilrettelagte forhold for syklister. 

 

Sak 1 - Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent 

Innkalling og dagsorden godkjent, jf vedlegg 1. Jan Henrik Lund ledet møtet og utferdiger 

protokoll. 

 

Sak 2 - Valg av styre  

Styret stilte til gjenvalg. Det kom ikke forslag på andre kandidater. Styret med Jan Henrik 

Lund (leder), Tore Moen (nestleder) og Carsten Wiecek (sekretær) ble gjenvalgt. 

 

Sak 3 – Vedtekter 

Klubbens vedtekter ble ikke nærmere drøftet, men styrets forslag anses vedtatt siden 

alternative forslag ikke var innkommet, jf vedlegg 2. 

 

Sak 4 - Program for 2014 

Forslag om åpen deltakelse i Eidsvold-Oslo i juni 2014. Ønske og plan om samling, tur og 

årsmøte i september 2014. 

 

Sak 5 - Forslag fremsatt på årsmøtet: forum for medlemmer 

Kan det utredes mulighet for et felles forum for NoBroK-medlemmene, for utveksling av 

ideer, tips og tanker om Brompton-bruk? Styret lover å se på hvilke muligheter som finnes. 

 

Møtet ble avsluttet før togavgang fra spor 4 mot Oslo kl 12.10. 

 

VEDLEGG 1-2 
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Vedlegg 1 – Innkalling til årsmøte 

 

From: NoBroK <norskbromptonklubb@gmail.com> 

Date: 2013/8/27 

Subject: NoBroK news 2013-3 

To: norskbromptonklubb@gmail.com 

 

Kjære Bromptonauter! 

 

Norsk Brompton klubb er fortsatt i god utvikling og har nå nesten 40 medlemmer, jf 

http://norskbromptonklubb.wordpress.com/members/  

Vi antar at de fleste Bromptonauter er "mye på tur" og varsler derfor allerede nå at det blir origamitur samt 

årsmøte (på tog fra Lillestrøm til Oslo!) på 

lørdag, 21.09.13 (start ca kl 11 utenfor Lillestrøm togstasjon og avslutning noen timer senere i hovedstaden) 

Det er ikke tilfeldig at vår første samling arrangeres i løpet av den europeiske mobilitetsuka, og vi får ev noe 

oppmerksomhet fra pressen - både i Lillestrøm og Oslo. Da er det ev en tanke at vi klær oss "fint" (jf rutiner 

rundt Brompton World Championship...)? 

 

Mer info kommer - men noter dere gjerne allerede nå tidspunkt i kalenderen! Og send oss gjerne "saker" som 

dere ønsker å ta opp på det korte og nokså uformelle årsmøtet vårt! 

Mvh 
Norsk Brompton klubb  

http://norskbromptonklubb.wordpress.com/ 
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Vedlegg 2 – Vedtekter for Norsk Brompton klubb 

 

1. FORMÅLET 

Formålet med Norsk Brompton klubb (offisiell kortform ”NoBroK”) er å dele 

sykkelgleden, gjøre Brompton enda bedre kjent i Norge (også som miljøvennlig 

transportmiddel, f eks i kombinasjon med kollektivtransport), tilby egne origami-turer 

og/eller delta sammen på andre sykkelarrangementer. 

 

2. MEDLEMSKAP 

Enhver Brompton syklist som er bosatt i Norge (uansett nasjonalitet, kjønn og alder) 

er velkommen som medlem (syklister under 18 trenger de foresattes samtykke). 

Medlemskapet forutsetter altså bare at man eier sin egen Brompton. Det finnes ingen 

medlemsavgift eller andre forpliktelser. Det eneste som (for)binder medlemmene er 

gleden av å sykle på en Brompton. Syklister med andre foldesykler er hjertelig 

velkommen som ”assosierte medlemmer” og gjester på våre arrangementer. 

 

3. INNMELDING OG PERSONVERN 

Innmeldingen skjer ved å sende mail til norskbromptonklubb@gmail.com med et bilde 

av egen Brompton (uten syklist) og med syklistens navn, mail- og postadresse. 

Persondata lagres i et eget register, og brukes ikke til noe annet enn intern 

kommunikasjon. Bildet legges ut på klubbens internettside 

http://norskbromptonklubb.wordpress.com/ med et anonymisert medlemsnummer som 

består av innmeldingsdato og bosted. Utmelding skjer via e-post til 

norskbromptonklubb@gmail.com. 

 

4. STYRET OG ÅRSMØTE 

Årsmøte avholdes årlig eller når styret finner det påkrevet, gjerne i september i 

forbindelse med den europeiske mobilitetsuka. Alle medlemmer har møte-, tale- og 

stemmerett på årsmøte som vedtar klubbens vedtekter med flertallsbeslutning. 

Klubbens styre består av leder og inntil fire styremedlemmer. Styremedlemmer velges 

på årsmøte. Enhver bruk av klubbens navn og logo ved markedsføring av 

samarbeidspartnere eller alliansepartnere skal godkjennes av styret. 

 

 

mailto:norskbromptonklubb@gmail.com
http://norskbromptonklubb.wordpress.com/
mailto:norskbromptonklubb@gmail.com

