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Norway Protokoll Ars/note TR-Register Norway 4. mars 2014 

Tilstede: 	23 stemmeberettigede hovedmedlemmer og 4 familiemedlemmer 

Innledning 
Bjame Refsnes onsket velkommen til det forste Arsmote i den nyetablerte klubben 
TR-Register Norway, og ga en kort informasjon om stiftelsen og tilhorende vedtekter. 
Stiftelsesprotokoll og vedtekter var forhandsutsendt. 
Vi er pr dato 44 medlemmer og alle oppfordres til a delta aktivt i rekrutteringsjobben som ma  
gimes. 

Valg av ordstyrer, referent og 2 personer til a undertegne protokollen fra 
&singlet 
Bjarne Refsnes valgt til ordstyrer 
Venke Ekrem valgt til referent 
Grete Keyser og Bjorn Smther valgt til a signere protokollen 

Registrering av stemmeberettigede medlemmer 
deltakerliste gjennomgatt og avkrysset 23 stemmeberettigede ble registrert. 

Godkjennelse av innkalling og dagsorden 
Innkallingen og dagsorden til arsrnotet ble godkjent. 

Referat fra Stiftelsesmotet 
Bjarne Refsnes viste til utsendt stiftelsesprotokoll med vedtekter. 
TR-register Norway utgjor den norske avdeling av TR-register Europa. Styreleder og 
intemasjonal koordinator vil delta Arlig pa «European TR Coordinators Meeting». 

Under stiftelse av klubben ble folgende styre valgt; 
Bjame Refsnes — styreleder 
Tom Berve — internasjonal koordinator 
Venke Ekrem styremedlem 

Aktiviteter og budsjett for 2014 
Utkast til budsjett for 2014 ble fremlagt og godkjent av arsmotet. 
Det er lagt et beskjedent budsjett forste ar, og det er allerede oppnadd budsjettert antall 
medlemmer. 

Aktiviteter 2014 
Utkast til arshjul for 2014 ble gjennomgatt. Det er noen aktiviteter som ligger fast - 
Varmonstring Ovrevoll 1. eller 2. helg i mai hvert ar (i 2014 sondag 11. mai) 
European TR Meeting - midt september (i 2014 19-21 sept.) 
Oktober/november - medlemsmote umiddelbart etter «European Coordinators Meeting» 
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I tillegg er det planlagt: 
• en medlemskveld hos Mequiar's, 24. april, hvor vi laerer mer om pleie av lakk og 

inventar. 
• en teknisk kveld hos Trond Brathen, hvor vi vil plukke ut en teknisk utfordring for 

felles laering. Dette vil bli lagt til hostivinter etter at kjoresesongen er over. 

Medlemskveld hos Meguiar's 
Vare medlemmer er invited til Bilpleieskolen hos Meguiar's (Drammen) den 24. april kl 
18:30. Meguiar's dyktige folk vil demonstrere pleie av laid( og interior. Vi far ogsa 20% 
rabatt pa alle produkter. I tillegg har vi raft tilbud om «Supershine» av 1 bil til en pris pa 
NOK 2000 (normalpris NOK 5000) 
Interesserte melder fra til Stein Ekrem (tel 920 26 310) 
Hvis det blir flere enn 15 deltakere pa kurskvelden, vil Meguiar's arrangere 2 kurskvelder og 
dele gruppen. 
Pamelding min. 2 uker i forkant av kurset. Invitasjon sendes ut. 

European meeting and Tour 
Tom Berve viste til forhandsutsendt informasjon om European Meeting and Tour 2014, som 
arrangeres i Rotterdam, Nederland medio september. Det er pt ingen deltakere fra Norge. 

I 2015 er det Danmark som skal arrangere og vi regner med en stor gruppe deltakere fra 
Norge. Mer informasjon om Danmark 2015 vil bli gift pa hostmotet vart i september. 

I 2016 er det Italias tur til a arrangere. Tom jobber med a Fa en trailer til a ta deltakerbiler fra 
Norge til Italia (som vi gjorde til Sveits). 

Samarbeid med andre klubber 
TR-register Norway vil samarbeide med andre klubber og medlemmene oppfordres til a 
delta pa kveldskjoringene siste onsdag i hver maned sammen med Albion og Lancia klubben. 
Oppmote Henie Onstad kunstsenter parkeringsplassen. 
Vi vil ogsa ta kontakt med klubbene i Sverige og Danmark fora se pa mulighetene for a delta 
i hverandres arrangementer eller lage noe felles. 

LMK — innmelding som medeier 
LMK har akseptert TR-register Norway som medeier. Kontingenten er kr 20,-/medlem. 
LMK er interessert i «low-risk» forsikringstakere og tilbyr meget konkurransedyktige 
forsikringer. 
Ingen tilstedevxrende medlemmer har hatt darlig erfaring med LMK. 
Originalitetskravene som tidligere har vwrt en utfordring for enkelte skal vxre lempet pa — 
dette vil bli sjekket ut nwrmere under LMKs arsmote 15. mars. 
Tom Berve og Stein Ekrem vil delta og referat fra motet vil bli bli lagt ut pa Nike 
hjemmesider. Arsmotet besluttet at TR-register Norway gar inn som medeier i LMK. 
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Valg av styre for TR-register Norway 
Valgkomiteen har bestitt av: 
Helge Roald (leder) og Christian Gunneng 

Valgkomiteens innstilling: 
Gjenvalg av stiftelsesstyrets medlemmer 
Styreleder 	Bjarne Refsnes 	For ett fir 
Koordinator 	Tom Berve 	For to ar 
Styremedlem 	Venke Ekrem 	For to Ar 

Styret innstilte pi gjenvalg av valgkomiteen: 
Helge Roald og Christian Gunneng, begge for to ir 

Alle ble valgt ved akklamasjon 

Styret ble gift fullmakt til A supplere styret med en kasserer dersom styret firmer dette 
hensiktsmessig. For ovrig vil styret fordele oppgavene seg imellom pi beste mite. 

exTReme 
Dette er vfir klubbavis og vi planlegger 4 utgivelser fir. Neste utgave vil komme primo 
april i forkant av klubbkvelden hos Mequiar's. 
Innspill til innhold/artikler rendes til redaktor Bjarne Refsnes. 
En side i hver utgave settes av til teknisk - ansvarlig for teknisk innhold Helge Torp. 

Arbeidsgrupper 
Etter sporreundersokelsen vi sendte ut fikk vi mange fine tilbakemeldinger fra dere 

hva dere rzmsker A bidra med eller ha ansvar for. Folgende arbeidsgrupper er herved 
etablert; 
Teknisk gruppe 	Ansvarlig Helge Torp 
Turgruppe 	Ansvarlig Tore Kvaale / Erik Skau Hovde 
Sosialgruppe 	Ansvarlig Tom Berve 
Sponsorgruppe 	Ansvarlig Stein Ekrem 

Etter gruppearbeid fremkom folgende tilbakemelding fra gruppene: 

Teknisk gruppe 
Helge Torp melder tilbake at vi har mange teknisk flinke medlemmer. Helge mailer 
navneliste til styreleder (ca. 10 personer) 

Turgruppe 
Tore Kvaale mailer navn pi medlemmer av turgruppen til styreleder. 
Anbefalte arrangementer legges pi vAr hjemmeside. 
Turgruppen foreslAr folgende 2 turer i 2014: 
Lordagstur 10. mai fin oppkjoring til Varmonstringen 11/5 pi Ovrevoll 
Weekend tur 23-24 august (alt. 30/31 aug) Turgruppa beslutter dato. 
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Sosial gruppe 
Tom Berve sender navnliste pi gruppedeltakere til styreleder. 
Sosialgruppen fremmet folgende forslag til aktiviteter; 

sommertreff 
Tur til NEC i november (Birmingham) 
kan kombinere NEC med andre aktiviteter for Co-drivers 
Chartertur fly til for eksempel Irland (pub til pub) 
Julebord 

Sponsorgruppe 
Forelopig bare 2 deltakere i denne gruppen (Stein Ekrem og Morten Ellefsen) 
Regner med at det skal bli mulig A dekke inn budsjett 2014 NOK 5000. 

Trekning av hotellweekend for deltagere pa ETRAI Meeting & Tour 
Alle som svarte pa var questback kunne delta i trekningen av en hotellweekend. 
Trekning ble foretatt i kontrollert form under Arsmotet. 
Gavekortet er personlig. Hvis vinner av trekningen ikke kan benytte gavekortet selv, vil 
gavekort ga til «runner up» 

Folgende navn ble trukket ut: 
Weekend: Jochen Schrader, TR Register Deutschland 
GAVEKORT WEEKEND HOTEL UNION GEIRANGER 
Tour: 	Arthur Williams, TR IG Stidwest 
GAVEKORT NOK 5000 ULLENSVANG HOTEL 

«Runner up» Torbjorn Zettergren, Triumph TR Club Sweden 

Trekning av weekendopphold — Radisson Blu, Beitostelen 
Trekning ble foretatt blant alle medlemmer av TR-register Norway, hvor medlemsavgift var 
betalt innen irsmotet. Den heldige vinner ble: Bjorn Olav Moe 

Profilartikler 
Det er alltid sammensveisende A ha noen profilIcker som er spesielie for var egen klubb (med 
var klubblogo), for eksempel hettejakkene mange av oss allerede har, eventuelt andre plagg. 
Vi kommer til a sende ut en undersokelse med ulike forslag til profilartikler hvor vi ber om 
tilbakemelding pi hva dere mener er mest hensiktmessig A kjope. Vi vil velge ut de artiklene 
flest vil ha og jobbe med leverandorer for a fa gunstige priser pi disse. 
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Eventuelt 
Nord-Norgetur 
Etter European Meeting and Tour i Norge fikk vi solid tilbakemelding fra mange av vire 
utenlandske TR-venner at de onsker seg en tur til Nordkapp. Vi jobber med a legge opp en 
slik tur i slutten av juni 2015. Dette blir en tur med Apen pamelding for alle interesserte — 
ikke bare TR. Hver deltaker er selv ansvarlig for seg og sitt folge under turen. Vi vil bare 
tilrettelegge og forhandle sa gunstige priser som mulig pa ovematting/mat/aktiviteter og 
transport. Det er maksimalt 30 biler som vil kunne delta pa denne turen. 
Name viste forelopig kjorerute — mye kjoring nordover — Hurtigruta fra Skjervoy til 
Trondheim pa returen. Av de tilstedewerende medlemmer meldte 8 biler at de onsker a delta. 
Mer informasjon om turen vil komme etter hvert. 

Presentasjonen under Arsmotet. 
Det er onsket fra arsmotet at styreleders presentasjon legges ph hjemmesiden 
protokollen fra motet. 

Referent 
Venke Ekrem 

Protokoll godkjent og signert 

sammen med 
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