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Vel møtt til byttemøte                                                                                                    

torsdag 23. august 2018 kl. 17.         

Møtet avholdes i Bygg 14 på Ullevål 

som tidligere.                                           

Vi skal ha lotteri og gratistrekning      

på fremmøtet.  

 

Welcome to our Trade Meeting,                     

Thursday, August 23rd at 5pm.               

The meeting is held as usual at Ulleval 

Hospital, building 14.                             

We will have sweepstakes and 

participants lottery. 

 

 

Oslo Pin Clubs 

byttemøter høsten 2018 

Oslo Pin Club’s  

trade meetings, autumn 2018 

 Våre byttemøter er:  

Torsdag 23. august,  på Ullevål sykehus, bygg 14!                                                                                           

Our trade meetings are: 

Thursday August 23rd at Ulleval hospital.                      

. 

 

 

Drammen Pin Klubb Drammen Pin Klubb  

Grunnet usikkerhet om møteplassering fra 
oktober har DPK bestemt følgende to møter: 

Torsdag 30. august, kl 17.00 og torsdag             
20. september på Marche ved den gamle 

Lierbommen! Stort lotteri! 

Pin trade meeting Thursday April 26th!                                                         

At Marche in Lier!                                                                    

Lottery with exciting                                                

prizes!             

 

 

Referat fra Oslo Pin Clubs                      
generalforsamling 2018, 19. april 

From Oslo Pin Club’s 
General Assembly 2018, April 19th 



17 medlemmer var til stede. Alle med betalt medlemskap 
for 2018 har stemmerett. 

17 members were present. All members having paid the 
fee for 2018, can vote. 

1) Godkjenning av innkalling. Innkallingen ble godkjent 1. Acceptance of invitation. Accepted 

2) Styrets årsrapport for 2017. Årsrapporten ble lest opp 
 av Gunnar og godkjent. 

2. Annual Report 2017. The President read the Annual 
Report and it were accepted 

3)     Forslag til vedtektsendringer. Ingen forslag til                            
 endringer. 

3. Change of Club regulations. No changes suggested 

4)     Andre saker. Det ble snakket litt rundt produksjon av 
 pins, i den hensikt å se på reduksjon av 
 pinsutgiftene. 

 Det ble besluttet at Styret skulle se nærmere på 
 den saken og beslutte hva slags pins vi skulle lage 
 og hvor mange av hver. 

4. Other matters. We talked about producing pins for the 
 members and our festival..                                   
 The Board will look into the matter and           
 decide what kind of pins to produce and                 
 in what numbers. 

5) Regnskap for 2017 og Budsjett for 2018.         

 Regnskapet for 2016 ble lest opp av kassereren, 

 Helge Bråthen 

 Revisjon. Da revisor Odd Johansen er på 

 langtidsferie, var ikke regnskapet gått gjennom av 

 revisor. 

 Regnskapet ble godkjent under forutsetning av at 

 revisor ved senere anledning godkjenner 

 regnskapet. 

 Budsjettet for 2016 ble lest opp av Helge Bråthen.  

 Helge hadde nå laget en egen post for festivalen pi 

 Vikingskipet. Budsjettet ble godkjent 

5. Accounts for 2017 and Budget 2018. Accounts and 
 budget were accepted 

6) Kontingent for 2019. Kontingenten er kr 250, og det ble 

 vedtatt å fortsette med dette beløpet. 
6. Member’s annual fee 2019. Will be the same, NOK 250. 

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)                 
 Erik Ekeberg ble gjenvalgt so m visepresident. 

Vice President for 2 years, up for election, Erik Ekeberg 
 was reelected 

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). Jens Aabel og Knut Bore ble gjenvalgt 
 som styremedlemmer. 

2 Board members for 2 years, up for election (Knut Bore 
 and Jens Aabel).                                               
 Both were reelected 

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, (Dag Hodne og Herman 
 Aschjem). Begge ble gjenvalgt. 

Election committee for 1 year, Dag Hodne and Herman 
 Aschjem. Both reelected 

Valg av revisor for ett år, (Odd Johansen)                      
 Odd Johansen ble gjenvalgt 

Election of auditor for 1 year, Odd Johansen. Reelected 

10) Avslutning.                                                            

 Gunnar takket medlemmene for tilliten overfor 

 styret. Gunnar påpekte viktigheten av at 

 medlemmer stiller på medlemsmøtene, inkl. 

 generalforsamlingen, og derigjennom holder 

 vedlike klubbinteressen, samlerinteressen og 

 vennskapet mellom samlere. 

        Han oppfordret også til deltakelse på festivalen 
 som vi har i Vikingskipet 

10. Closing of the General Assembly. The President closed 

the Annual Meeting and thanked the Board and the 

members. 

 

Referatet skrevet av: Visepresident Erik Ekeberg Written by: Vice President Erik Ekeberg 
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