
 

 
 

Oslo Pin Club Info # 234, 08.04.2016 
 

Vi ønsker dere velkommen til 
 

Generalforsamling 
 

og byttemøte 
 

torsdag 14. april kl 17 

We wish you welcome to  
 

General Assembly 
 

and traders meeting 
 

Thursday, April 14th at 5 p.m. 
 

Byttemøtet starter kl 17 
Generalforsamlingen starter ca kl 18  

og varer en ½ times tid. 
Se mere info lenger ut i dette skrivet. 

 
Både før og etter generalforsamlingen kan du gjøre 

det du trives best med,  
bytte / kjøpe / selge pins. 

Og så kan du slå av en prat med kompiser. 

The traders meeting starts at 5 p.m. 
The General Assembly starts at 6 p.m. and lasts 

about half an hour. 
See more information further on in this infoletter. 

 
Both before and after the General Assembly you can 

do what you like best, trading pins. 
You also have the opportunity to have a good chat 

with your pin friends. 
 

I anledning generalforsamlingen byr vi på  
gratis pølser og brus. 

 
Vi har også ordinært pinslotteri med fine premier 

samt gratistrekninger blant de frammøtte 

Having a General Assembly, we will serve 
 free hot dogs and soft drinks. 

 
We will also have a lottery with fine prizes 

and free drawings of pins among those attending. 

 

Oslo Pin Club’s 
byttemøter høsten 2016 

Oslo Pin Club’s  
trade meetings, autumn 2016 

• Torsdag 8. september 
• Mandag 3. oktober 
• Onsdag 9. november 
• Torsdag 1. desember (m/ julemiddag) 
• ? Hard Rock Café i desember, dato? 

 
Alle medlemsmøtene holdes i en kantina på 
Ullevål Universitetssykehus og starter kl 17. 

• Thursday September 8th 
• Monday October 3rd 
• Wednesday November 9th  
• Thursday December 1st (Christmas dinner) 
• ? Hard Rock Café, Oslo, - December, when? 

 
All members meetings will be held in a cantina at 
Ullevål University Hospital and starts at 5 p.m. 

Skriv ned disse viktige datoene. 
Sett av tid til å delta på møtene. 

Note these important dates. 
Participate if possible. 

NYTT MØTELOKALE, SE KART NESTE SIDE WHERE TO MEET, SE MAP ON THE NEXT PAGE 



 
 

Våre møter vil heretter bli holdt i teknisk 
avdelings kantine, se nr 14. Parker ved den store 

forbrenningspipen midt inne på området. 

Our meeting will from now on be held in the 
Technical dept., nr 14, at the hospital.  

Parking by the cantina. 

 
 
 
 
 

Oslo Pin Clubs klubbpin 2016 Oslo Pin Club’s Club pin 2016 

Medlemspinsen til 
venstre ble laget i 200 

nummererte 
eksemplarer.  

Pinsen til høyre ble laget 
i 300 eksmplarer uten 

nummer.  
Pinsene er levert og 

sendes ut gratis til alle 
som har betalt 

medlemskapet for 2016. 
  

To the left, the 
membership pin made 
in 200 numbered ex.  

 
To the right you can 
find our trading pin, 

made in 300 ex.  
The membership pin 
is shipped for free to 
all paying members 

2016. 

Den unummererte pinsen til høyre er til salgs for 
kr 80,- inkl. porto. 

The one on the right is for sale from the Club for 
NOK 80, (US$ 10), incl. S/H. 



Innkalling til Oslo Pin Clubs 
generalforsamling 2016 

Oslo Pin Club’s  
General Assembly 2016 

Det innkalles til Generalforsamling i Oslo Pin 
Club. 
Tid: Torsdag 14. april kl 18.00. 
Sted: I en kantine på Ullevål universitetssykehus, 
se foregående side. 
Byttemøtet er åpent fra kl 17.00 

We invite you to Oslo Pin Club’s General 
Assembly. 
Time: Thursday April 14th, 6 pm. 
Place: In a cantina at Ulleval University Hospital, 
se map on previous page. 
The traders meeting is open from 5 pm. 

Alle med betalt medlemskap for 2016 har 
stemmerett. 
Kontingenten på kr 200,- kan betales på møtet. 

All members having paid the fee for 2016, can 
vote. 
Annual fee can be paid at the meeting. 

Saker som er til behandling: Matters coming up on the meeting are: 

1. Godkjenning av innkalling 1. Acceptance of invitation 

2. Styrets årsrapport for 2012 2. Annual Report 2012 

3. Forslag til vedtektsendringer 3. Change of Club regulations 

4. Andre saker. Styret foreslår å styrke klubbens likviditet 
      ved å frigjøre kr. 12.000,- fra klubbens fondsmidler. 

4. Other matters. The Board will suggest that NOK 12.000 to 
be transferred from fonds to the ordinary account. 

5. Regnskap for 2015 og Budsjett for 2016 5. Accounts for 2015 and Budget 2016 

6. Kontingent for 2017 6. Member’s annual fee 2017 

7. Valg til styret 7. Election to the Board 
President for 2 år, ikke på valg 

(Gunnar Rolland) 
President for 2 years, not up for election 

(Gunnar Rolland) 
Visepresident for 2 år, på valg 

(Erik Ekeberg) 
Vice President for 2 years, up for election  

(Erik Ekeberg) 
Kasserer for 2 år, ikke på valg 

(Helge Bråthen) 
Treasurer for 2 years, not up for election 

(Helge Bråthen) 
2 styremedlemmer for 2 år, på valg 

(Knut Bore og Jens Aabel) 
2 Board members for 2 years, up for election 

(Knut Bore og Jens Aabel) 
1 styremedlem for 2 år, ikke på valg 

(Frank Håkonsen) 
1 Board member for 2 years, not up for election 

(Frank Hakonsen) 
Valg av valgkomite for ett år 

(i dag Dag Hodne og Herman Aschjem) 
Election committee for 1 year 

(Now Dag Hodne and Herman Aschjem) 
Valg av revisor for ett år 

(Odd Johansen) 
Election of auditor for 1 year 

(Odd Johansen) 

10. Avslutning 10. Closing of the General Assembly 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Drammen Pin Klubbs 
byttemøter våren 2016 

Drammen Pin Club’s 
trade meetings spring 2016 

Drammen Pin Klubb har byttemøter den siste 
torsdagen i måneden, fra kl 17. 

For denne sesongen gjenstår april. 

Drammen Pin Club has members meetings the 
last Thursday every month during the winter, 

from 5 p.m., remaining now in April. 

Møtene blir holdt på veikroen Marché ved den 
tidligere Kjellstadbommen på E-18 ved Drammen. 

The meetings will be held  
at Marché, just outside of Drammen 

 
 
 

Besøk www.oslopinclub.no / visit www.oslopinclub.no 
 

For Oslo Pin Club,  
 

Gunnar Rolland / Erik Ekeberg  


