Årsmøte 6.februar 2018 i Club Renault Norvège.
Mortens Kro, kl. 19.00. Tilstede var 25 medlemmer. Styret med
unntak av kasserer Øistein Kristiansen (Hommelvik) var tilstede.
1. Innkalling godkjent, formann Erik Lund valgt til møteleder og Egil Otter til
referent.
2. Årsberetning gjennomgått og godkjent.
3. Regnskap gjennomgått og godkjent. Klubbens økonomi anses som god. Pr.
31.12.17 var det kr. 96.618, 21 på konto. Ingen gjeld. Største løpende kostnad
er trykking og porto for Bulletin.
4. Medlemskontigenten beholdes uendret for 2018. (Dvs. kr. 300,-)
5. Valg: Samtlige medlemmer i Styret, komiteer og kontaktpersoner ble
gjenvalgt.
6. Pub Goelette: Oppsparing av midler til restaurering av karosseriet fortsetter
ved hjelp av salg av T-skjorter og utlodning. Fortsatt en del usolgte - en
salgsoffensiv forberedes via nettet. Trønder-Goeletten har mottatt spons kr.
15 000 fra RBI (Renaultimportøren).
7. Digitalisering av samtlige gamle Bulletin er i god gjenge – nå år 2000, og kan
leses på renaultklubben.no. Stor takk til ildsjelene.
8. Treff 2018: Årets diverse treff er oppført i Bulletin 1/2018. Vårtreffet på
Brandbu blir søndag 22.april.
Eventuelt:
- Formannen tok til orde for lokale samlinger i form av en felles kjøretur til
ett eller annet + kaffe etc. Helst en om våren og en om høsten. Bør gjøres
kjent via facebook og/eller epost.
- I lys av liten tilvekst av yngre medlemmer foreslo formannen at vi
forsøker å gjøre CRN interessant også for de med nyere og de sportslige
modellene. CRN skal være åpen for alle med interesse for Renault
uansett alder og modell. Her kan eks. Hagenbrødrene, Roger Nyen og
Kathinka Dahle være nøkkelpersoner.

- Det ble videre diskutert og ønsket mer deltagelse og synliggjøring på
motorshow og markeder – hvilket skal bli fulgt opp.
- Årsmøtet ønsket ikke en «offentlig» tilgjengelig liste over det enkeltes
medlem`s eierskap av biler. Hensyn til personvern, arbeid med
ajourføring og marginal nytte av slikt register tilsa et nei. Imidlertid bør
en ny medlemsmatrikkel lages – fortrinnsvis etter forfall av
medlemskontigenten.
- Klubben har egen facebook-side. Bruk den aktivt !
Egil Otter, 7.februar 2018

