Protokoll fra generalforsamling i Lokaltrafikkhistorisk forening
avholdt mandag 22. mars 2021 kl. 18.00
Møtet ble avviklet digitalt ved bruk av Teams
Møtet ble åpnet av styreleder Anders Birkenes som ønsket de fremmøtte velkommen. Det var
38 medlemmer innlogget hvorav 37 med stemmerett
Til behandling forelå:

1. Godkjenning av innkallingen.
Det var ingen bemerkninger til innkallingen og møtet erklærtes lovlig satt.

2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.
Som møteleder ble foreslått Lars Fredrik Andersen, som referent Jan Arne Rødland og
til å underskrive protokollen Espen Riis Andersen og Knut Andvord.
Samtlige ble valgt.

3. Årsberetning for 2020.
Foreningens utkast til årsberetning ble presentert. Beretningen ble gjennomgått og
kommentert underveis.
Årsberetningen ble deretter godkjent som LTF-s årsberetning for 2020.

4. Regnskapet for 2020.
Kasserers gikk gjennom årsregnskapet som er gjort opp med et overskudd på
kr. 641.179,40. Det er mottatt momskompensasjon med kr. 73.449 og covid-19-støtte på
kr. 214.550,00. Fri egenkapital er nå nesten kr. 3,5 Mill..
Revisors beretning ble lest opp og regnskapet for 2020 deretter godkjent.

5. Innkomne forslag.

å

Fra Hans Martin Kollerød er fremmet følgende forslag
Foreslår å avhende Londonbuss AEC RT 4363, OS 178 ledningsbil, og godsbuss
F 30538. Begrunnelse: Londonbussen faller utenom vår bevaringsplan, og det er umulig
få midler til istandsettelse. OS 178 ledningsbil er i dårlig tilstand, store rustskader og
defekte bremser, LTF ha jo en nyere ledningsbil i god stand. Godsbuss F 30538 er i
dårlig stand, mangler vesentlige deler i motor, ellers i vesentlig dårlig karosserimessig
tilstand.
Styret har gjort følgende vedtak i saken:
Vinterbro er under fraflytting og må iht. avtale med Statens vegvesen være fraflyttet
innen januar 2023. Alle nevnte enheter står der. Styret ønsker ikke å avhende enkeltgjenstander fra samlingen uten at det foreligger en helhetlig plan for hvilke gjenstander
fra Vinterbro som skal flyttes og hvilke som anbefales avhendet. Denne jobben må få
prioritert fremover og styret har ambisjon om å legge denne frem for behandling innen
Generalforsamlingen 2022. Konklusjon: Forslaget om avhending behandles ikke av
Generalforsamlingen 2021.
Generalforsamlingen godtok styrets forslag
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6. Neste års kontingent.
Styret foreslo ingen endring i kontingentsatsene for 2022.
Første års medlemskap:
kr. 175,Ordinært medlemskap:
kr. 350,Fem års medlemskap:
kr. 1.400,Institusjonsmedlemskap (pr år): kr. 1.400,Styrets forslag ble enstemmig godkjent
7. Valg.
Valgkomitéens innstilling ble utdelt og presentert. Valgene ble gjennomført samlet da det
ikke kom motforslag.
Som leder ble foreslått:
Som sekretær ble foreslått:
Som salgsansvarlig
Som kasserer ble foreslått:

Anders Birkenes (gj.valg)
Christer Fossum (gj.valg)
Christer Fossum
Marius Sæther (gj.valg)

For de øvrige verv: (Etter vedtektene konstituerer styret seg selv.)
Espen Normann Røe (gj.valg)
arrangementsleder
Johannes Hjalmar haugen (gj.valg)
bussleder
Pål Arne Jannang (gj.valg)
logistikkleder
Tom Arne Nygaaard (gj.valg)
museumsleder
Andreas Tunem Arnestad (tidl. styremedlem) trikkeleder
Kristian Olsen Årseth (tidl. trikkeleder)
Samtlige valgt
Som revisorer ble foreslått:

styremedlem

Eigil Tapio Skorve (gj. valg)
Arne Sommer (gj. valg)

Begge valgt
Som valgkomité ble foreslått:

Hans Martin Kollerød (gj. valg)
Jon Haakon Hustad (gj. valg)
Per Stensrud (gj. valg)

Alle valgt

8. Orientering fra styret om neste års (2021) utfordring.
Kristian Olsen Årseth orienterte:
Vinterbro – LTF må fraflytte området innen januar 2023.
Ulven må fraflyttes innen utgangen av året
Museet, den gamle T-banesentralen er under montering
Muséet, ombygging, nytt inngangsparti.
Som erstatning for materiell både på Vinterbro og Ulven letes det etter et
område hvor det kan være mulig å etablere et lager på eiet tomt. For Rodeløkken
er det ønskelig å ha det som verksted for busser og i mindre grad som lager
Møtet hevet kl. 19.15

Jan Arne Rødland /s/
referent

Espen Riis Andersen
Knut Andvord
protokollunderskrivere
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