Protokoll fra generalforsamling i Lokaltrafikkhistorisk Forening
mandag 28. mars 2022
Sted: Ruters kundesenter, Jernbanetorget
Tid: Kl. 17.00
30 medlemmer møtte.

1. Agenda

Styreleder Anders Birkenes ønsket velkommen. Lars Fredrik Andersen valgtes til møteleder, og
konstaterte at møtet var lovlig satt. Ole Mjelva ble valgt til referent, og Håkon Kinck Borén og
Sebastian Arnestad til å undertegne protokollen.

2. Årsberetning 2021
Møteleder gjennomgikk årsberetningen. Det har vært en krevende tid, med nedstengning av
museet i perioder p.g.a. Covid 19, og omfattende forberedelsesarbeider for inngangspartiet og
flytting fra Vinterbro.
Foreningen har 633 medlemmer. Trikkegruppen er aktiv igjen. Samarbeidet med Ruter og andre har
fungert godt, men Sporveien regnes ikke lenger blant våre samarbeidspartnere.
Årsberetningen ble godkjent.

3. Regnskap 2021
I kassererens fravær gjennomgikk møteleder regnskapet sammen med revisor. Tross nedstengning
m.m. er økonomien stabil, med et overskudd på nesten 500 000 kroner. Dette gir foreningen et
brukbart handlingsrom.
Regnskapet ble godkjent.

4. Innkomne forslag
Fra styret forelå et vedtektsforslag om adgang til å utsette generalforsamlingen inntil 2 måneder ved
presserende behov. Dette ble vedtatt med akklamasjon.

5. Neste års kontingent
Styret foreslo at medlemskontingenten fra 2023 skulle økes med 50 kroner for vanlig kontingent og
tilsvarende for de andre kontingentene. Kontingenten ble sist justert i 2018.
Forslaget ble vedtatt uten debatt.

6. Valg

Valgkomiteens forslag ble presentert av Jon Haakon Hustad, og ble enstemmig bifalt. Tillitsvervene
er fra d.d. besatt slik:
Styreleder:
Sekretær:
Kasserer:
Salgsansvarlig:
Regnskapsfører:
Logistikkleder:
Trikkeleder:
Bussleder:

Andreas Arnestad (ny*)
Christer Fossum
Marius Sæther
Christer Fossum
Marius Sæther
Pål Arne Jannang
Arne Nygaard (ny*)
Eirik Holm (ny)

Museumsleder:
Arrangementsleder:
Styremedlem:

Petter Holstad (ny)
Espen N. Røe
Anders Birkenes (ny*)

Revisorer:
Valgkomité:

Arne Sommer, Eigil T. Skorve
Hans M. Kollerud, Jon Haakon Hustad, Per Stensrud

Anm. * = etter intern rokering i styret.

7. Oppgaver i 2022
Utfordringer og oppgaver i kommende år ble presentert av Arne Nygaard:
a) Flytting fra Vinterbro. Statens Vegvesen har sagt opp avtalen fra januar 2023. Dette blir en stor
prosess som involverer mange medaktører. Det er håp om økonomisk støtte fra flere hold.
b) Garasjeplass for busser; Grorud er oppsagt fra 1. april. Så langt er intet alternativ funnet.
c) Restaurering av trikker (Høka 215 m.fl.)
d) Restaurering av busser
e) Inngangsparti til Vognhall 5: Har strandet på uventet høy pris
f) Sportilknytning og kjøreledning til Vognhall 5: Sporveien har kuttet forbindelsene.
g) Fremtidig plass til vogner av type SL79 og SL95.
h) Aktuelle jubileer i 2024 og 2025.
i) Relasjoner til off. myndigheter og viktige instanser.
i) Rekruttering av aktive medlemmer.
Møtet ble hevet kl. 18.10.

Ole Mjelva /s/
Referent
Håkon Kinck Borén /s/

Sebastian Arnestad /s/

