Jernbanemuseets Venner

Årsberetning 2015
Styrets sammensetning i perioden mars 2015 – mars 2016:
Leder (L): Kjetil Næss
Nestleder(U): Per Kjeldaas
Sekretær (O): Roar Stenersen. Oppnevnt av NJM
Kasserer (O): Anne Katrine Zachariassen. Oppnevnt av
NJM
Styremedlem (L): Erik W. Johansson
Styremedlem (U): Einar Thomesen
Styremedlem (L): Åge Lybekbråten
Styremedlem (U): Jon Mømb
Revisor (L): Johs L. Soknes
Valgkomite: Henrik B. Backer, Bjørn Åke Persson, Tore
Strangstad.
Leder representerer foreningen i Norsk Jernbanemuseums
styre.

Styrets arbeid i 2015
Det har vært avholdt ett styremøte i løpet av året i forbindelse med årsmøtet. I tillegg har styrets medlemmer holdt
kontakten ved hjelp av e-post, samt at styremedlemmer
har møtt på flere av Jernbanemuseets arrangementer i løpet av året.
Styreleder har deltatt på Norsk Jernbanemuseums styremøter gjennom 2015. For nærmere opplysninger om
arbeidet i Norsk Jernbanemuseums styre, vises det til museets egen årsberetning annet sted i årboken. I tillegg har
”O” indikerer at vedkommende styremedlem er oppnevnt av Norsk
Jernbanemuseum.
”L” indikerer at vedkommende styremedlem er på valg i år med like
tall (0-2-4-6-8),
”U” indikerer at vedkommende styremedlem er på valg i år med ulike
tall (1-3-5-7-9).
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styreleder vært med på noen utvalgte møter med Jernbanemuseets TU-enhet, i forbindelse med planlegging og
kjøring med Stålvogntoget.

Medlemsverving
Styret har vært representert på alle åpne kjøringer med
Jernbanemuseets stålvogntog. Vår nye vervebrosjyre finnes ombord i toget og deles også ut aktivt til de reisende.
Ombord i toget finnes også medlemskort, stempel for de
som betaler kontingenten på toget, samt siste årbok som
nye medlemmer da får med seg med en gang.
Vår vervebrosjyre har også vært tilgjengelig i Stålvogntoget under turen med Elisabeth Engers «På sporet av fremtiden». På denne måten har vi nådd ut til mange ansatte i
JBV, noe vi håper vil få en positiv effekt på medlemstallet
utover i 2016.
For mer synlighet både ombord i toget og på messer/
arrangementer på Martodden, har venneforeningen fått
laget en såkalt «Roll-Up», for å lettere bli sett av besøkende
og interesserte.

Medlemsregisteret
Norsk Jernbanemuseum har fulgt opp medlemsregisteret
på en veldig god måte i løpet av 2015, og det er gjort en stor
jobb i å oppdatere hele medlemsregisteret etter at en del
årbøker kom i retur med ukjent adressat. Flere har falt ut
av listene da man har flyttet og/eller byttet jobb, samt at en
del medlemmer har falt fra av naturlige årsaker.
Det er også laget helt nye rutiner i løpet av 2015 for
ajourføring av medlemsregisteret. Nye medlemmer blir
derfor registrert raskere enn før.
I oversikten på neste side ser vi at det var et stort fall i
antall medlemmer i 2014. Grunnen til dette var at Jernbanepersonalets bank og forsikring, som frem til da hadde
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2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Trekk lønn *
1135
1098
970
966
853
680
670
606
*
Livsvarige medlemmer
135
132
124
123
122
122
120
96
93
92
Privatmedlemmer
435
464
532
555
652
793
798
672
1180*
1121
Firma/foreninger
11
9
9
9
10
10
10
10
10
9
Total
1716
1703
1635
1653
1637
1605
1598
1384
1283
1222
* Frem til og med 2014 var det en ordning i Jernbanepersonalets bank og forsikring om trekk i lønn for vår kontingent. Ordningen bortfalt i 2014.

sørget for alle våre medlemmer på trekk, ikke lenger tilbød
denne tjenesten. For 2015 sin del betydde dette noe merarbeid for oss, da alle medlemmer måtte tilskrives og bli
bedt om å bruke giro og dermed registrere seg som privatmedlemmer i stedet.
På den positive side har vi klart å få de aller fleste over
som privatmedlemmer. Fra 672 medlemmer i 2013, til 1180
ved utgangen av 2014. Det negative er at det er en nedgang
på 61 medlemmer i 2015. Noen av disse skyldes naturlig
frafall, samt at medlemsregisteret nå er ryddet opp i. Men
det betyr også at medlemsverving er et viktig satsingsområdet for styret videre i 2016.
Vi ser også et større potensiale i antall firmamedlemskap, slik at dette vil bli et aktivt satsingsområde i 2016.

Våre prosjekter
I 2015 har vi ikke hatt egne prosjekter på museet, og planen
for vårt neste store prosjekt som er «Trevogntoget» ligger
på vent inntil Jernbanemuseet har fått oppført en vognhall
for museumsmateriell. I løpet av året har vi imidlertid bidratt til to prosjekter på museet. Det ene var bestilling av
nye fabrikkskilt til «Dovregubben». Disse ble montert på
loket i løpet av året. Det andre var bistand med trykking av
boken «Motortraller og skinnebiler», av Svein Krogrud og
Thor Bjerke.
Helt på tampen av året kom det en forespørsel fra museet om et nytt, stort prosjekt man ønsker økonomisk bistand til. Dette gjelder to av Jernbanemuseets damplok;
type 26c 411 og 30a 271. Begge disse lok har vært deponert
hos Norsk Museumstog i alle år, men de har ikke økonomi
selv til å få lokene i drift igjen. Damplok 411 har nå stått
uvirksomt i 26 år, og 271 har stått stille i over seks år. Dette
bekymrer materiellansvarlig hos Jernbanemuseet, og ven-
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neforeningen har derfor blitt bedt om å bidra for å få ett
eller begge lok i drift igjen.
Dette vil være en stor økonomisk belastning for venneforeningen, og summen vil overstige den delen av kontingentinntekten som styret selv disponerer i løpet av et
kalenderår. Prosjektet fremlegges derfor årsmøtet for avgjørelse, etter vedtektenes § 3.

Økonomi
Økonomien er solid. For 2015 viser regnskapet et overskudd på over 57 000,- kroner. Vår balanse er også god og
var på kr 777 364,- ved årsslutt. Vår kasserer Anne har også
gjort en god jobb med å samle våre kontoer på ett sted, slik
at det nå er lettere å holde oversikt.
For øvrig finner styret grunn til å understreke at Jernbanemuseets Venner er en forening man kan være passivt medlem av med verdens beste samvittighet. Et medlem som
betaler sin kontingent støtter dermed foreningens formål.
Mer forventer vi ikke.
Kjetil Næss
(sign).

Per Kjeldaas
Roar Stenersen
(sign).		(sign).

Anne K. Zachariassen
(sign).		

Erik W. Johansson
(sign).

Einar Thomesen
(sign).

Jon Mømb
(sign).

Åge Lybekbråten
(sign).
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Årsmøte 2016 ble avholdt på Norsk Jernbanemuseum på Hamar 12. mars kl 12.00

4. Budsjett og bevilgninger for 2016
Budsjettforslag for 2016 ble gjennomgått.
Forslag til budsjett for JMV 2016:

Årsmøteprotokoll
Tilstede: Olaf Bjerknes, Arne Liebak, Knut Bergerud, Thor
Bjerke, Kjell Sørensen.
Fra styret: Kjetil Næss, Einar Thomesen, Jon Mømb, Åge
Lybekbråten, Per Kjeldaas, Anne K. Zachariassen, Erik W.
Johansson.
Styrets leder Kjetil Næss ønsket velkommen til årsmøtet.

Saksliste
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
2. Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskrivere
Dirigent: Kjetil Næss
Referent: Åge Lybekbråten
Protokollunderskrivere: Olaf Bjerknes og Thor Bjerke
3. Behandling av årsberetning og regnskap 2015, herunder spørsmålet om ansvarsfritakelse for styret.
Styrets årsberetning ble fremlagt og gjennomgått av Kjetil
Næss.
Det framkom forslag om at det tas inn informasjon om
at venneforeningen bekoster museets årbok hvert år.
Årsberetningen ble godkjent med den bemerkningen
som framkom.
Regnskapet for 2015 ble fremlagt.
- Overskuddet på kr 57.000 skyldes at det ikke har vært
noen spesielle store prosjekter på museet som trengte
støtte i 2015.
- Nesten samtlige av medlemmene som var falt ut av
lønnstrekkordningen har gått over til privat medlemskap.
Revisors beretning ble lest opp. Regnskapet ble godkjent
og styret meddelt ansvarsfrihet.
Norsk Jernbanemuseum årbok 2016

Kontingent
Gaver og tilskudd
Renter
Administrasjon
Årbok
Venneforeningens pris
Museumstog
Avsetning til fond

Inntekter
Utgifter
180 000
10 000
10 000
15 000
100 000
25 000
35 000
25 000
200 000
200 000

- Det settes av en samlet sum på kr 25 000 til Jernbanemuseets venners pris. Styret får fullmakt til å foreslå kandidater.
Budsjettet enstemmig vedtatt.
5. Fastsettelse av neste års kontingent
Styret foreslår uendret kontingent for 2017.
Enstemmig vedtatt.
6. Innkomne forslag (Frist for å sende inn forslag var 12.
januar 2016)
Venneforeningen har fått en formell forespørsel fra museet
om støtte til istandsettelse av lok 271 og 411.
Vedtak: Årsmøtet bevilger inntil kr 250.000 av foreningens
oppsparte kapital til dette formålet i 2016.
7. Valg iht. vedtektenes §§ 4 og 5
Nestleder og to styremedlemmer var på valg. Etter valget
består styret av:
Leder Kjetil Næss (gjenvalgt for to år)
Nestleder Per Kjeldaas (ikke på valg)
Sekretær Roar Stenersen, oppnevnt av museet
Kasserer Anne K. Zachariassen, oppnevnt av museet
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Styremedlem Erik W. Johansson (gjenvalgt for to år)
Styremedlem Jon Mømb(ikke på valg)
Styremedlem Åge Lybekbråten (gjenvalgt for to år)
Styremedlem Einar Thomesen (ikke på valg)
Revisor Johs L.Sorknes (gjenvalgt for to år)

Etter årsmøtet var det omvisning i ett av museets magasiner. Thor Bjerke fra museet orienterte.
Olaf Bjerknes (sign.)

Thor Bjerke (sign.)

Åge Lybekbråten (sign.)
I valgkomitéen ble alle tre gjenvalgt. Den består av:
Henrik B. Backer, Bjørn Åke Persson, Tore Strangstad

Inntekter
Medl.kontingent:
Årsbet. medl.
Private firmaer
Renter
Kjøp av årbøker
Gaver

kr
“

VINNINGS- OG TAPSKONTO 2015
Utgifter
Administrasjon
177 770,00
Trykking av årbok og utsendelse
5 040,00 kr
182 810,00 Trykking av boken “Motortraller og
skinnebiler”
“
19 482,65 Skilt til “Dovregubben”
“
2 830,00 Roll up
“
2 060,50 Gebyr
Overskudd

Sum

kr

207 183,15 Sum

kr
“
“

3135,00
95 019,95
45 563,00

“
“
“
“

1 949,51
3 162,50
1 031,52
57 321,67

“

207 183,15

kr
kr

720 042,40
57 321,67

Kr

777 364,07

BALANSEKONTO PR. 31.12.2015
Passiva

Aktiva
Jernbanepersonalets bank og forsikring
* Driftskonto
* Høyrentekonto
* Dovregubbetoget

kr
”
“

37 000,77 Balanse pr. 31.12.2014
711 474,73 Overskudd
27 733,73

Kassebeholdning
Sum aktiva

“
Kr

1 154,84
777 364,07 Sum passiva
12. mars 2016

Johs L. Sorknes(sign.)				
Kjetil Næss (sign.)		
Anne Katrine Zachariassen (sign.)
revisor						leder				kasserer
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