Årsberetning TR-Register Norway 2021
Styret har bestått av:
Styreleder Runar Sand
Internasjonal koordinator Bjarne Refsnes
Styremedlem Morten Engum
Styremedlem Gunnar Torper
Valgkomite: Tom Berve (leder) og Børre Peder Børresen
Det har vært avholdt 6 styremøter gjennom året. I tillegg har det vært løpende kontakt mellom
styremedlemmene på telefon, epost og på Messenger.

Medlemmer:
Klubben hadde 82 (81) betalende medlemmer og 19 (18) familiemedlemmer i 2021. Klubben har fått
fire nye medlemmer i løpet av 2021. Tre medlemmer har aktivt meldt seg ut i løpet av 2021 på grunn
av at de har solgt sin TR. 10 (8) registrerte medlemmer betalte ikke kontingenten for 2021.
Klubben har ett æresmedlem, Tom Berve.

Kommunikasjon
exTReme
For sjette gang har vi gitt ut «exTReme» som årsnummer, denne gang med 48 sider. «exTReme
2021» og «TR-Register Norway kalender 2022» ble sendt ut til medlemmene i slutten av november
2021 sammen med bladet «BIL». Dette sparte klubben for portokostnader.
Redaktør for bladet er Bjarne Refsnes med god bistand fra Runar Sand. Takk til bidrag fra Stein
Ekrem, Gunnar Torper, Tom Berve, Per Ivar Formo og 4 flotte bidrag til vår serie «Min TR og meg».

Hjemmeside www.tr-register.no
Klubbens hjemmeside brukes hovedsakelig til «offisiell» klubbinformasjon. Kommunikasjon
medlemmene imellom foregår på Facebook.

Facebook
Aktiviteten på TR-Register Norway-gruppen har blomstret også i 2021. Det er stor aktivitet med
mange innlegg om tekniske spørsmål, eksempler på ulike tekniske løsninger og mange
«garasjebilder»

Forsikring/klubbmedlemskap
TR-Registeret er klubbmedlem i Amcar, LMK og KNA.
Amcar er Norges fremste bilpolitiske forkjemper, samarbeider tett med LMK og gir mange fordeler
for klubben og klubbens medlemmer. Klubbmedlemskapet gir TR-Register Norway bl.a. tilgang til
egen portal «Styreweb» for klubbdrift og medlemsportalen Gnist.
Medlemskapet i KNA gir våre medlemmer gunstige forsikringer gjennom KNA Klubbforsikring i
WaterCircles. Klubben mottar 3% provisjon av all forsikringspremie som betales gjennom ordningen.
I 2021 resulterte det i NOK 13.217 til klubbkassen.
Medlemsskapet i LMK gir bl.a. tilgang til å søke om momsrefusjon i tillegg til at medlemmer av
klubben kan tegne «LMK-forsikring» i IF. Gjennom LMK har vi fått tilbakeført NOK 8.922 i
momsrefusjon.

Aktiviteter
Med bakgrunn i koronapandemien var det få aktiviteter i klubbens regi i 2021. Flere av medlemmene
har deltatt på aktiviteter i egen regi. Alle aktivitetene listet nedenfor er omtalt i exTReme 2021.
Møter/turer i regi av TR-Register Norway
13-15. august
Årsmøteweekend – Nermo Hotel, Øyer
20 TR med 38 deltagere
18. september
Landsmøte i LMK, Gunnar Torper og Runar Sand
16. oktober
Coordinators Meeting Stockholm, Bjarne Refsnes
11. november
Klubbmøte på Teams – 12 medlemmer deltok
ETRM 2022 Sverige
27. november
TR-Register (H)Julebord, Lier – 27 deltakere
Andre møter og aktiviteter med deltagelse fra medlemmer i TR-Register Norway
(og som det er laget artikkel om i exTReme 2021)
26-29. juni
Lysebotn opp, Berve og Refsnes
28. august
Vassumløpet, Tom Berve
9. september
Torsdagstreff Tyrigrava, Tom Berve
Oktober
TR Pyrenees, Per Ivar og Inger Formo
Mars-September Det var godt oppmøte av medlemmer fra TR-Registeret på parkeringsplassen
ved Henie Onstad-senteret, Høvikodden, hver siste onsdag i måneden

Regnskap 2021
Klubben hadde i 2021 samlede inntekter på NOK 193.637 mot budsjett 211.000. Utgiftene i 2021 var
på NOK 171.359 mot budsjett 185.000.
Samlet resultat for TR-Register Norway for 2021 var NOK 22.278 mot budsjett NOK 25.700.
Regnskap 2021 og forslag til budsjett 2022 vil bli gjennomgått på årsmøtet.
Styret i TR-Register Norway

_______________
Bjarne Refsnes /s/

_______________
Runar Sand /s/

_______________
Morten Engum/s/

_______________
Gunnar Torper/s/

Agenda for årsmøtet i TR-Register Norway

Søndag 22. mai 2022
kl. 11:00 – 12:00
Unike Grand Hotel Åsgårdstrand

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Innledning
Valg av dirigent, referent og
to personer til å undertegne protokollen
Registrering av stemmeberettigede medlemmer
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Årsberetning og regnskap 2021
Budsjett for 2022
Fastsettelse av kontingent (for 2023)
Innkomne forslag og saker
Valg

Informasjon fra styret etter årsmøtets faste punkter er gjennomført:
10. Status klubbmedlemskap AMCAR / LMK / KNA
11. Årshjul for 2022
12. Gnist og kjøretøyregister

