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Hei igjen alle sammen, ja da er høsten her med 

sine utfordringer. Her i huset er både campingvogn 

og biler parkert for vinteren, og jeg hører litt snakk 

om hva som bør, skal og ønskes å gjøre i løpet av 

vinteren.  Og det er jo godt at en har en hobby så 

ikke godstolen blir helt oppbrukt, og så er det jo 

kjekt at jeg får låne fjernkontrollen av og til også. 

 

Månedens nummer av Cruizinews har styrets 

forslag for nye lover, og det er viktig at dere 

melder i fra hvis det er noen spørsmål slik at de 

kan godkjennes på årsmøtet. 

 

Har dere noe å dele med andre om det er et 

treff/arrangement, eller en reportasje dere har lest 

eller hva bare noe dere vil dele med andre. Skriv 

og send til meg på  e-mail  89chevy@online.no .  

      Grethe 
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Det inviteres til medlemsmøte på klubblokalet i Edv. Strandsvei 46 
 

 

ONSDAG 14. OKTOBER KL. 18.30 
 

 

Agenda: 

 

- Innkommende saker 

- Første møte med nytt inventar?  

- Evaluering Nygårdshaugen turen 

- Klubb statutter 

- Foredrags holdere? 

- Eventuelt 
 

 
Fra årets tur med de fra Nygårdshaugen.  



 
Nå begynner det uten tvil igjen å nærme seg høst og vinter. Regnet høljer fortsatt ned, som det 

stort sett har gjort i hele år, bladene har begynt å falle og vinden har blitt sterkere. Når dette 

leses så har Viken Rod & Custom’s Dirt track race på Kala, Late Summer Meet i Moss, det 

siste Fønix treffet i Halden og Høsttreffet hos Magnus Motor på Sellebakk blitt avholdt. Disse 

fire treffene var de siste utendørsarrangementene som i hvert fall jeg hadde notert i min 

terminliste. Håper at jeg kan delta på alle fire, men det er firmafest på lørdag så det kan spøke 

litt for deltagelsen i Moss på søndag.  

 

Årets tur med brukerne på Nygårdshaugen Dagsenter ble også i år en gledens dag. Det er ikke 

ofte man ser så mange glade mennesker som ivrer etter en kjøretur i våre amerikanske biler og 

til å spise pizza. Som sikkert en del av dere merket så var det ikke enkelt å få nok biler i år 

selv etter å ha sendt tre sms. Lurer på hva grunnen til det er? Selvfølgelig er folk opptatt med 

sitt, men å skaffe 22 biler / sjåfører når vi er 175 voksne medlemmer, og de fleste eier minst 

en bil, burde egentlig ikke by på den store utfordringen? Kom gjerne på medlemsmøtet den 

14.oktober å si din mening om dette. Vi hører gjerne deres innspill slik at eventuelle 

forandringer kan gjøres før neste års tur. For etter jubelen å bedømme er det STOR interesse 

fra brukerne at det blir tur i 2010 også. Fra Nygårdshaugen ble det meldt om 60 deltakere 

samt 4 stk fra Lande Bo. Med snitt på 3 stk i hver bil ble det derfor bestemt at vi hadde behov 

for 22 biler. 21 medlemsbiler og 1 ikke medlem deltok på årets tur hvor første stopp var 

Storedal Kultursenter. Der ventet Motormagazinet i Sarpsborg på oss og tok bilder til en 

kommende artikkel i bladet. Videre gikk turen til Ingedal, over til Rokkeveien og tilbake til 

klubblokalet for bespisning. En stor takk til alle som stilte opp denne dagen! Regner med at 

det blir bilder både i CN og på vår nettside etter hvert.  

 

Siden sist så har det skjedd enda mer når det gjelder bilparken ettersom Voyager’n er solgt til 

en ”lykkelig” familie i indre Østfold.  Jeg hadde egentlig ikke den store troen på at den skulle 

bli solgt, men ettersom vi da hadde tre registrerte biler og kun 2 stk (foreløpig i hvert fall) 

med sertifikat ble den lagt ut på Autodb på en torsdag ettermiddag. På kvelden tikket den 

første sms’n inn og påfølgende mandag var bilen solgt og hentet. Angrer vel egentlig litt på at 

den ble solgt, det var en utrolig romslig og brukervennlig bil ettersom baksetet kunne tas ut. 

Neste gang det blir snakk om bilkjøp blir nok fokuset 100 % på en -96 og nyere Voyager med 

bensin motor og automat.   

 

Nå begynner inne sesongen for mange av oss, og i den forbindelse må jeg jo nevne at det 

arrangeres Halloween party på klubblokalet 31.oktober, og at julebordet er den 28.november. 

 

Nye bord og stoler er bestilt og går alt etter planen så er det mulig at vi allerede på neste 

medlemsmøte tar i bruk disse møblene.  

 

Ettersom vinterhalvåret tross alt er 6 måneder (i hvert fall), er det ønskelig med forslag til 

flere personer som vi kan ta kontakt med som kan holde foredrag / fremvising etc. på 

medlemsmøtene på nyåret. Gi beskjed til en av oss i styret. 

 

Ønsker alle en fortsatt fin høst.                                                                         

   Stein-E 



MEDLEMSMØTE 9. SEPTEMBER 2009 
 

Tilstede: 32 seniorer og 2 juniorer 
 
 
 
Kalendere 
Nye kalendere fra Oddmund Olsens vakre akvareller er nå i gang. Er mulig at han 
kommer på et møte før jul. Er nok store muligheter for å få tak i kalendere uavhengig om 
han kommer på møte eller ikke.  
 
Harry Kjensli fra Amcar Norge 
Denne kvelden hadde vi besøk av Harry Kjensli fra Amcar Norge. Han begynte med å 
fortelle litt om seg selv. Blant annet at han har vært medlem siden 1976 og har hatt 
forskjellige verv siden 1992. Videre fortalte han om Amcar Norge og om hvordan det 
styres og organiseres. Det er rundt 80 klubber som er tilsluttet Amcar Norge. 
 
Han fortalte også om turen som vil foregå i 2013, Lincoln Highway. Denne vil starte 1. 
juli fra Time Square og ender i Golden Gate, Lincoln park, 4 uker senere.  
Er det noen som er interreserte kan dere logge dere inn på LH2013.com eller gå inn på 
våre nettsider hvor linken også vil være lagt ut.  
 
Street Legal 
En stor takk til alle som gjorde en innsats denne dagen. Desverre var det ikke store 
fortjenesten vi hadde i år fordi det rett og slett var dårlig med publikum den dagen. 
Håper det går bedre igjen til neste år.  
 
Klubbstatutter 
De er nå korrigert og vil bli lagt ut i avisa vår.  
 
Nye møbler 
Vi hadde en avstemning om nye møbler, og medlemmene var enige om at de bør 
fornyes. Medlemmene ble informert om pris på dette.  
 
Ellers var det pause med salg av mye godt i kiosken vår. 
 
  
 
 

Marita 



STYREMØTE 15. SEPTEMBER 2009 
 

Tilstede: Egil N., Egil B., Gjermund, Per, Stig, Stein, Grethe, Bodil,  
  Kjell-Ingar og Marita.  
 
Ikke tilstede: Hans Arild, Arild og Annikken.  
 
 
 
Kommentar siste Cruzinews 
Avisa er egentlig veldig bra for tiden, men Grethe blir veldig fornøyd om dere sender inn 
mere stoff. Ikke vær redd for å skrive, det er alltid interresant å lese uansett måten dere 
skriver på eller hva dere skriver om. Husk at alle kan være journalister i avisa vår og 
komme med innslag.  
 
Kommentar siste klubbmøte 
Denne kvelden var det en del av dere som hadde funnet veien til lokalet vårt. Supert 
c")............la oss håpe denne trenden fortsetter og at dere vil strømme til på møtene 
våre.  
 
Rapport i fra gruppene 
Nå er møblene kjøpt inn og vil være på plass til julebordet.  
 
Klubbhus, gjøremål, eiendom, fremdrift 
Varmepumpa, skal som tidligere nevnt, settes på en annen vegg.  
Isbitmaskinen er ødelagt og må repareres.  
Ny container er snart på plass.  
 
Igangsatte saker 
Den gamle containeren har vi planer om å bruke som en bod bak klubblokalet. Skisser 
er tegnet opp i forhold til dette og søknad sendt. Pris er også innhentet i forhold til å få 
den plass hvis vi får godkjent den til vårt formål.  
 
Saker i fra styremedlemmene 
Er det noen av dere der ute som har et forslag til hva vi kan gjøre for å trekke flere 
medlemmer til klubblokalet vårt? Vi er en gjeng som samles der 3 ganger i uka for 
sosialt samvær. Klubblokalet er åpent for alle medlemmer onsdag, fredag og søndag. 
Da møtes vi i 20 tiden og sitter og skravler ei stund utover kvelden.  
Men har dere noen forslag og tanker om ting vi bør eller kan gjøre så kom med det. Må 
gjerne komme med det anonymt hvis du vil det. Og husk ingen forslag er for dumme, vi 
tar i mot alle ønsker og vil prøve å oppfylle dem så langt det lar seg gjøre.  
 
Nye medlemmer 
Nye medlemmer vil få en velkomsthilsen pr. tlf med opplysninger om blant annet 
passordet til våre nettsider.  



 
Utover høsten 
Husk at det blir arrangert Halloweenparty den 31. oktober, og julebordet vil finne sted 
den 28. november.  På grunn av matservering må vi ha en påmelding til disse festene.  
Se eget skriv om dette annet sted i avisa.  
Sett av disse kveldene og kom til fest, dans og masse morro. 
 
 

Marita 
 
 

 
 
 

     
 

Halloween 
vi møtes vel der og på  

julebordet 

 



OLD   BOYS 
 

 Møte 
 

”Gutta” med grå stenk, ungt sinn 

Og bil i ”minne” 

Holder møte hos; 

BIL GURU—Ole Trondsen 

Strand gt. 7 i Sandesund 

 

 

Dato;  19/10 .    Tid;  19.00   

 

Her får vi noe og bite i samt noe attåt. 

 

Det blir mengder av sosialt samvær— 

Bilprat—blader—bøker— bilder— og 

Kanskje modell av favoritt bilen. 

 



    HALLOWEEN 
  PARTY 

 31 OKTOBER ER DET HALLOWEEN ..,, SÅ FINN FREM DERES SKUMLESTE FJES        
OG DE HORRIBLE KOSTYMENE..  FÅR VI DØMMER DE SKUMLESTE, GRUSSO-
MESTE UDYRENE SOM KOMMER DENNE SPESIELLE KVELDEN..  
 DØRENE ÅPNES KLOKKKEN 19:00 ,PÅ KLUBB LOKALETN Hmm, MEN GÅ PENT INGEN 
VET HVA SOM VENTES INNENFOR DE LUKKEDE DØRENE, Ha Ha Ha….  MEN 
EN LITEN PÅMELDING MÅ TIL SÅ HEKSENE GREIER Å FÅ NOK HEKSE-
GRYTE TIL DE SULTENE UDYRA..,, PÅMELDINGS FRIST 26/10-09 
    

  INNGANG KR. 50,- 
 
SÅ GI EN MELDING ELLER EN SAMTALE TIL :  
 
 

 MARITA  93 431 119   ELLER FOR DE SOM IKKE TØR Å RINGE HENNE 
KAN  
                             ALLTIDS PRØVE DEN GRUSOMME HEKSEN     
 

 
 
                            ANNIKKEN 911 20 187 

 
 
       
 
 
 
 

 
                                       GOOD LUCK 



      FILM KVELD 

FREDAG 6. NOVEMBER ER ER DET KLART FÅR EN NY 

FILM KVELD PÅ KLUBBLOKALET. 

VI SNURRER EN BILRELATERT FILM  KL 20:00.  

ALLE ER VELKOMMENE. 

 SÅ KOM IGJEN TA MED DITT GODE HUMØR 

 SÅ TAR VI EN        SOSIAL KVELD SAMMEN  

PÅ DETROIT    CARS !!!    



 
 

Den 28. november klokka 1900 har Detroit Cars gleden av å  innby til 
årets julebord.  

 
 

Ta med deg partneren din eller kom alene.  
Venner og bekjente er også velkomne.  

 
MENY 

 

Det vil bli servert juletallerken, øl og akevitt.  
Maten serveres senest klokka 1930.  

 
Prisen pr. person er kr. 300,-. 
Det er bindende påmelding. 

 
 

Påmelding innen den 24. november til  
Marita tlf 93 43 11 19 

eller  
liste på klubben.  

 
MEDBRAKT IKKE TILLATT - BAREN ER ÅPEN 

 

VELKOMMEN 
 



NYGÅRDSHAUGEN 
 

20 SEPTEMBER ARRANGERTE VI ÅRETS TUR MED BRUKERE OG STØTTEAPPARAT 
 

I ÅR VAR DET 60 SOM HADDE MELDT INTERESSE FOR TUREN, 
 

VI KJØRTE TIL STOREDAL ANLEGGET OG SÅ EN RUNDE RUNDT ISKJEBERG 
 

FØR PIZZA OG BRUS PÅ KLUBBLOKALET. 
 

HER ER NOEN BILDER, FLERE KAN SEES PÅ WEB SIDENE VÅRE. 
 

 

 

 







KLUBBENS NYE TRIMGRUPPE 

 

 

G-streng tuppenes trimlag 

                     ↓ 

Trimsjefen sjøl, iført en heklet g-

streng:) 

                    → 

Trine liker dette 

 

Wenche prøver og komme seg unna 

bak Nina men det gikk ikke så bra. Vi 

fant ho:) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja nå er vi i full gang og nå skal magen        Inger lisbeth er virkelig i form 

 bort hehe 

Else jobber virkelig for saken.                    Utrolig bra jobba vigdis (trimkasserer) 

  

 

Ja her ser dere den sorte svane:)                Ja her ser dere den sorte svane:) 

 

 



HALLO ALLE MEDLEMMER 

 

Som kjent har Detroit Cars passert  25 år og mangt har endret seg siden starten i 1982. Vår interesse 

er jo den samme, men myndighetenes evige ”storebror vil se deg” har også nådd oss. 

Vi er i dag låntagere på klubbhuset og dette er hovedårsaken til revisjon av vårt lovverk. Vi må 

registrere oss i Brønnøysund registeret slik at vi får organisasjonsnummer, slik er det bare, samtidig 

var det vel også våre gamle regler modne for en revisjon og forbedring. 

Dette er gjort og etter noen justeringer legger styret fram et forslag som vi håper medlemmene  

godtar. Det er temmelig gjennomarbeidet og dekker det meste. Egentlig en grei bruksanvisning for 

klubbdrift. Den setter krav og mer nøyaktighet både til styret og medlemmene. Er man i tvil om drift 

og fremgangsmåte er det et oppslagsverk. Medlemmene selv kan lese om våre formål, vilkår og 

statutter. 

Dette er våre kjøreregler som for så vidt har fungert i over 25 år allerede. 

Nå er det meste på papiret og vil være et hjelpemiddel hver gang vi lurer på noe. 

Håper medlemmene synes resultatet er bra og godtar revisjonen. 

 

 

OBS OBS 

 Er det noen som har noen kommentarer eller bemerkninger, bør dette komme så fort som mulig til 

styret slik at alt er riktig og kan godkjennes på årsmøte. Det er viktig at vi får avsluttet denne jobben 

og registrert oss i Brønnøysund. 

 

 

NB Ta godt vare på dette nr av Cruizinews for fremtiden. 

 

  



LOVER FOR DETROIT CARS. 
 
§1. Navn: 
 Klubbens navn er:  Detroit Cars 
 Tilhørighet:  Sarpsborg med omegn. 
 
§2. Identitet: 

Dagens logo med klubbens navn og tilhørighet er vår identitet basert på vår 
opprinnelse fra stiftelsen, 8. september 1982. 
Logoen skal alltid ha sine opprinnelige trekk i behold, slik at ingen justeringer 
forringer den opprinnelige. 

 
§3. Tilknytning: 

Klubben er i utgangspunktet uavhengig, men er for tiden tilsluttet Amcar i 
Trondheim, som er en landsomfattende organisasjon for ivaretakelse av de 
amerikanske bileiers vilkår og bilisme generelt. 

 
§4. Formål og opptaksvilkår: 
 Dette er nedfelt i Detroit Cars grunnleggende statutter.    
 
Detroit Cars grunnleggende STATUTTER! 
 
Formålet; 
Detroit Cars skal være en klubb for mennesker som er spesielt interessert i 
amerikansk bil og miljøet rundt denne. 

 
1. Klubbens medlemmer skal ha som første mål å fremme kameratskapet og 

medlemmenes trivsel, samt å ha en sosial profil ovenfor sine klubbfeller. 
Klubben med sine medlemmer, skal hjelpe, ikke skyve ut medlemmer som har 
kommet i uforesatte situasjoner som egentlig krever en hjelpende hånd. 

 
2. Klubbens medlemmer skal ta sikte å på å utbre allmenn kjennskap til USA 

bilen i Norge og fremme og øke interessen blant den vanlige borger. 
 

3. Klubben og medlemmene skal arbeide for å heve og bedre kjøretøyenes 
standard, samt å fremme trafikksikkerheten og kjøreadferden. 

 
4. Klubben og dens medlemmer skal være med på å hjelpe til med å øke 

kjennskapen til kjøretøyene, deres tekniske spesifikasjoner, virkemåte, 
forbedringsmåter samt drive en informasjonssentral omkring reparasjoner, 
utstyr og reservedelsmuligheter. Det skal legges vinn på å skape gunstige 
samarbeidsformer med utstyr og deleleverandører i inn og utland, samt med 
likesinnede klubber.  

 
5. Gjennom et godt klubbmiljø å søke samarbeid med likesinnede medlemmer i 

andre foreninger og organisasjoner som kan eller fremmer vår sak. 
 

6. Klubben skal være selveiende, slik at ingen i kraft av en posisjon skal 
disponere – kun forvalte over dens formue, ha krav på utdeling av overskudd 
eller hefte for dens gjeld. 



7. Hvem kan søke medlemskap?                                                                                             
- Alle kan søke medlemskap, så fremt statutter og vilkår følges.                                                   
- Personer under 18 år regnes som juniorer, men uten voterende 

myndighet. Juniorene kan begunstiges med 25 % av offentlig 
tilskudd til bestemte tiltak, som styret avgjør. 

 
§5. Medlemsvilkår. 
 DETROIT CARS MEDLEMSVILKÅR! 
 

1. Alle regnes som medlemmer først når kontingent er betalt.  

 Kontingenten fastsettes av årsmøtet, og får umiddelbar virkning. 

 Kontingenten for de som allerede er betalende medlemmer får ingen 
økning før neste kontingent forefall.  
Kontingenten blir utsendt i løpet av årets tre siste måneder, men før 
desember. 

 Kontingent skal være betalt inn innen 31/1 påfølgende år, hvis ikke 
opphører utsendelse av medlemsavis. 

 
2. Alle medlemmer med gyldig medlemskort har rett til å benytte alle 

rabattavtaler eller andre fortrinn som klubben har hjemmel i. 
 

3. Alle som er medlemmer har også forpliktelser: 

 Være ærlige mot hverandre. 

 Ikke å misbruke oppnådde avtaler eller særfordeler som klubben har 
oppnådd. 

 Ikke å bryte inngåtte avtaler inngått med styret eller øvrige grupper i 
klubben. 

 Ikke å bringe klubben i vanry ved unormal eller uetisk oppførsel, 
personlig eller med bøllete bilbruk. 

 
4. Ved eventuell uteslutning av et medlem legges følgende til grunn: 

 Alle medlemmer har rett til å foreslå uteslutning. Dette skal foregå 
skriftlig. 

 Ved uteslutningssaker er det et valgt råd på 5 personer som avgjør 
uteslutningen. (Rådets medlemmer må ha vært medlem i minimum 5 
år, og utvist engasjement og pålitelighet som medlem). Styret foreslår 
personer ovenfor medlemmene. Ingen i styret kan foreslåes. 

 Ingen uteslutning varer for alltid. 

 Normal uteslutning er 6-12 måneder, da vurderer ”rådet” saken på nytt. 
Er utfallet positivt får medlemmet automatisk vanlig medlemsstatus 
igjen. Hvis ikke fortsetter uteslutningen i tid etter rådets beslutning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedtekter; 
§6. Alle medlemmer plikter å følge klubbens lover og herunder: 
 - Vedtekter. 

- Statutter. 
 - Vilkår. 

- Retningslinjer. 
 

§7. Opphør av medlemskap. 
 Medlemskap opphører ved; 

 Utmeldelse. 

 Stryking pga manglende kontingent og eller annen uregulert gjeld til klubben. 

 Eksklusjon/uteslutning. 
 
§8 – a. Æresmedlem. 

Styret kan foreslå særlig fortjente medlemmer, med minimum 20 års 
medlemskap, som æresmedlem. Dette krever 3/4 kvalifisert flertall og voteres 
uten debatt. Æresmedlemmer har fri kontingent. 

 
§8 – b. Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt                                     

store tjenester i enkelt sak eller på enkelt felt. 
 
§9. Klubbens organer. 

 Generalforsamling kalt årsmøte. 

 Ekstraordinært årsmøte. 

 Årlig økonomisk møte. 

 Styret – fondstyre. 

 Valgkomité – nominasjons komité 

 Detroit Cars fungerende grupper, (disse har egne retningslinjer). 

 Medlemsmøte. 
 
§10. Nominasjoner av personvalg til Detroit Cars styre. 

 Nominasjon og valgkomité velges under årsmøtet til bruk for neste årsmøte. 

 Denne begynner å arbeide senest november i gamle valgår. 

 Denne består av 2 stk. som har vært medlem de 2 siste år, samt sittende 
sekretær. 

 Komiteen skal være arbeidende og tilrettelegge nominasjon og under 
valgprosedyre på årsmøtet. 

 Alle medlemmer har rett til å nominere sine kandidater/medlemmer. 

 Komiteen plikter å undersøke om den nominerte er villig til å stille til valg, 
senest 1 måned før valget. 

 Nominasjonslister med forslag bør komiteen i hende senest desember måned. 

 Kandidater kan reservere seg, men avbud må skje senest 2 uker etter den 
endelige nominasjonen foreligger i desember måned. 

 
 
 
 
 
 



§ 11. Årsmøte innkalling. 

 Årsmøtet skal avholdes i løpet av februar måned og innkalles av styret med 
minst 4 ukers varsel. Møtedato skal dog gjøres kjent for klubbens medlemmer 
minst 8 uker på forhånd, slik at frister for forslag etc. kan overholdes og 
innkomne saker/forslag kan medtaes i den formelle innkallelsen. 
 

 Med innkallingen skal følge; 
- Dagsorden med årsmøtevedtekter og kjøreplan. 
- Forslag på årsberetning. 
- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker og                                                                      

fremme. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet 
senest 6 uker før møtedato. Alle forslag skal publiseres i medlemsavisa. 

- Kun innmeldte saker eller forslag kan behandles. 
 

 Møte og stemmerett har: 
- Alle medlemmer som har betalt kontingent innen 31/1 påfølgende år. 
Årsmøtet er beslutningsdyktig uansett størrelse. Spesielt inviterte personer 
uten stemmerett kan komme og belyse en sak.  

 
 

 Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemmer. 
Forhåndsstemmer skal sendes klubbens adresse. Forhåndsstemmene skal 
sendes i dobbel konvolutt. Utenpå den ytterste konvolutten skal navn på 
stemmegiver være skrevet. Det forhåndstemmes kun ved personvalg. 
Forhåndsstemmen skal overleveredes valgkomité og seglet brytes på 
årsmøte. 
 

 Forslag til kandidater basert på nominasjonslister. Disse må være ferdig 
redigert av nominasjon og valgkomité og sendes med årsmøte innkalling. 
 

 Budsjett, regnskap og revisjon beretning kan legges til eget møte, når 
regnskapet er avsluttet. Alle medlemmer har rett på innsyn i regnskapet på 
møtet. Er regnskapet uklart eller uferdig flyttes det til mars møtet. 

 

 Hvem er på valg. 
- Leder - kasserer – hjelpesekretær – 2 styremedlemmer velges hvert annet 

år, ved liketalls år. 
- Nestleder - sekretær – 2 styremedlemmer velges hvert annet år, ved ulike 

talls år. 
- 3 varamedlemmer velges hvert år.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
§12. Årsmøte er høyeste avgjørende organ som behandler: 

- Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen. 
Eventuelt opprette tellekorps eller godkjenne valgkomiteen til bruk, under 
valget.  

 - Forslag til årsberetning. Denne leses og behandles før event. godkjenning. 
- Regnskapet behandles og eventuelt godkjennes, årsmøte kan videreføre det 

økonomiske til eget møte, senest i mars.  
- Innsendte forslag som står oppført på utsendt dagsorden. 
  NB! Lovendring eller endring som griper inn i endringer nevnt i lov heftet 

krever minst 2/3 flertall. 
- Endring av kontingent.  
- Forslag fra styret. 
- Valg av revisor.  
- Valg etter § 10 og praktisk valgprosedyre.  
- Valg av ny nominasjons og valgkomité, 3 personer + 1 vara. 

 
 Om valget; 
 A – Valgbare til tillitsverv er kun de som har betalt sin kontingent før årsmøtet. 

B – Det er kun medlemmer som har betalt sin kontingent før årsmøtet som har  
       stemmerett. Valgkomiteen kontrollerer dette ved ankomst.  
C – Selve valget skal i hovedsak være skriftlig. Dog kan årsmøte godkjenne 

akklamasjon ved valg av 1 person uten motkandidat. Hvis et medlem 
forlanger skriftlig avstemning skal dette gjøres. 

D – Valgprosedyre der kun en skal velges; 
o Den er valgt som oppnår flere enn halvparten av de oppgitte stemmer.  
o Dersom ingen kandidater oppnår flere enn halvparten av stemmene 

foretas omvalg. 
o Den kandidaten med færrest stemmer faller ut i hvert valg omgang 

inntill en kandidat oppnår flere enn halvparten av stemmene. 
o Den kandidaten som faller ut i en omgang, men som er kandidat i andre 

posisjoner, stiller videre inntill vedkommende oppnår flertall eller faller 
ut. 

E -  Formann og viseformann må minst ha 50 % av årsmøtets stemmer.                                    
o Hvis kandidatene ikke oppnår flertall, kan vedkommende stille til valg på 

førstkommende medlemsmøte. Saken avgjøres uansett antall 
fremmøtte.  

o I fall kandidatene fremdeles ikke oppnår flertall, må valgkomiteen se 
etter nye kandidater. Disse stiller på et medlemsmøte med minst en 
ukes varsel til alle medlemmer. 

F -  Uregelmessigheter som kan avgjøre valg eller andre avstemninger, foretas 
det omvalg eller ny avstemning. 

G – Det nye klubbstyret tiltrer umiddelbart etter at årsmøtet er avsluttet.                
 
 
 
 
 
 
 



 
 §13. Ekstraordinært årsmøte: 
 Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis styret og/eller + minst 10 % av 

medlemmene forlanger det.  
 Møtet kan berammes utenom ordinært medlemsmøte.  

Møtet innkalles med minst 4 ukers varsel sammen med angivelse av de saker 
som skal behandles. 
Kun oppgitte saker eller forslag kan behandles. 
For møte- og stemmerett gjelder samme regler som for ordinært årsmøte. 
 

§14. Det valgte styret har ansvar for; 
 - Lede klubben mellom årsmøtene. 

- Innkalle og avholde årsmøte. 
- Drive klubben i samsvar med formålsparagrafen. 
- Forsøke å gjennomføre beslutninger tatt av årsmøtet. Utdype beslutningene. 
- Oppnevne og få i gang all drift og arbeidsgrupper. 
- Sørge for det føres møteprotokoll og styremøte referat. Disse skal 

underskrives av 2 personer som bekrefter riktighet og arkiveres/lagres. 
- Styret sammenkaller hver måned til styre møte og avismøte, (unntatt juli 

måned). 
- må et nytt medlem inn i styret kan styret foreslå en konstituering ovenfor 

medlemmene. Forslaget voteres skriftlig på et medlemsmøte. Utfallet må ha 
minst 50 % møte tilslutning for å gjelde. Konstitueringen varer kun til første 
årsmøte. 

 
§ 15. Klubbstyret 

1. Etter vanlig årsmøte skal den nye formannen sammenkalle både det gamle og 
det nye styre, og alle klubbens eiendeler skal overleveres det nye klubbstyre. 

2. Formannen leder klubbstyremøtet, og i hans fravær viseformannen. 
Formannen har på styremøtene dobbeltstemme hvis en sak som det skal 
stemmes over får like mange stemmer for som i mot. 

3. Formannen fordeler arbeidsoppgavene innad i styret. 
4. For at klubbstyret skal være beslutningsdyktige må fem styremedlemmer, 

derav formannen eller viseformannen, være representert. Varamennene kan 
tre inn for styrerepresentantene i deres fravær. Rangert etter ansiennitet. 

5. Ved hastesaker mellom styremøtene kan disse avgjøres av arbeidsutvalget. 
Dette består av; formann – viseformann – kasserer – sekretær. 

6. Klubbstyret har også ansvar for gjøremål og aktiviteter utenom normal drift, 
møter etc. til dette kan det opprettes grupper /komiteer til å avhjelpe utover det 
driftsmessige.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
§ 16. Medlemsmøter 

a. Møtene bør fortrinnsvis avholdes med faste intervaller, minimum en gang pr 
måned, juli kan være unntatt.  

b. Møtene skal kunngjøres muntlig eller skriftlig til klubbens medlemmer. 
c. Klubbstyret – eller i spesielle tilfeller et arbeidsutvalg – lager møteprogrammet. 
d. Klubbstyret fastsetter eventuelt inngangspenger, og registrerer da i tilfelle 

tilstedeværende i protokoll/registrerinsbok.  
e. Klubbens formann/viseformann bør fortrinnsvis åpne og lede medlemsmøtene. 

Klubbens formann kan ved behov og ved spesielle anledninger la et annet 
styremedlem lede møtet. 

f. Klubbens sekretær skriver referat fra møtet og leser opp referatet på neste 
medlemsmøte. 

g. Alminnelig flertall avgjør avstemminger. Formannen har dobbeltstemme i 
saker der avstemninger blir uavgjort. 

h. Saker som klubbstyret eller 1/3 av klubbens fremmøtte hovedmedlemmer 
anser spesielt viktige, kan ikke avgjøres på medlemsmøte, men må forelegges 
årsmøte til avgjørelse. 

i. Klubbens hovedmedlemmer har stemmerett i alle saker. 
j. Alle AMCAR medlemmer har adgang til medlemsmøtene hvis ikke klubbstyret 

har innvendinger mot dette og vedtar å holde lukket medlemsmøte. Som må 
kunngjøres på forhånd. 

k. Alle AMCAR interesserte er velkommen til møtene. 
l. Talerett har kun klubbens medlemmer og personer som klubbstyret mener kan 

belyse en sak. 
m. Personer som forstyrrer møtets orden utvises øyeblikkelig av styret eller 

ordensvern. 
 
§ 17. Kapital forvaltning. 

a. Kapital til drift og vedlikehold forvaltes av styret. Dette gjelder utgifter som er 
budsjettert og fastsatt av årsmøtet. 

b. Enkelt investeringer over 30 ganger medlemskontingenten må fremlegges og 
godkjennes på medlemsmøte. 

c. Eventuelle inntekter som blir så store at styret mener de bør plasseres mer 
forretningsmessig overlates dette til klubbens eget fondsstyre, som 
konstituerer seg når den aktuelle situasjonen oppstår. 

d. Styret har ansvaret for at alle eiendeler er forsikret. 
 
§ 18. Mistillit. 

a. Mistillits forslag på styret eller enkelt personer innom styret kan reises på 
ordinært medlemsmøte. For å bli hørt må det få minst ¾ flertall på 
medlemsmøte. Går det ikke kan det reises på nytt ved førstkommende 
årsmøte. Får det fortsatt ikke ¾ flertall faller forslager og avvises. 

 
§ 19. Lovendring. 

Lovendring kan kun skje på årsmøtet og må vedtas med ¾ flertall. 
 
 
 
 



 
§ 20. Opphør. 
1. Betingelser for opphør. 

a. Opphør kan bare finne sted på Årsmøtet. 
b. En må ha ¾ flertall av medlemmene for at det kan gjennomføres. 
c. Opphør kan bare gjennomføres må medlemstallet har blitt så lavt at det ikke er 

mulig å gjennomføre en form for drift. 
d. Opphør når økonomien tilsier at ingen form for drift er mulig. 

 
2. Avvikling. 

a. Ved eventuelt opphør av klubben, skal det ved årsmøtet utnevnes et 
avviklingsstyre bestående av klubbens styre pluss 3 valgte medlemmer i 
tillegg til fondsstyre. 

b. Avviklingsstyret er ansvarlig for og har som oppgave å tilse at klubbens 
eiendeler, så som kontanter, papirer, litteratur og andre eiendeler listeføres, 
eventuelt forsikres, og blir oppbevart på forsvarlig måte.  

c. Klubbens eventuelt utestående skal innfries hvis klubben har midler til det. Et 
eventuelt overskudd og eventuelle verdier skal plasseres i henhold til klubbens 
lovverk. 

d. Eiendeler som har blitt forært klubben, bør føres tilbake til den som har forært 
dem bort. 

e. Materialer og utstyr som er lånt bort til klubben skal returneres til eieren. 
f. Klubbens eiendeler – etter at alle forpliktelser er dekket – skal først overføres 

til en sperret konto. Denne kan åpnes av samme styre (v/kasserer), som 
avviklet klubben. Tidligst 1 år etter opphør. 

g. Eventuelle midler for ”boet” kan kun brukes til liknende formål eller å få i gang 
klubb med samme virksomhet. 

h. Er ingen virksomhet kommet i gang etter 5 år, doneres midlene til sykehus for 
trafikkskadde, fortrinnsvis i nærmiljøet, Sarpsborg – Østfold – landsdekkende. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DETROIT CARS stiftet 1982 – revidert Sarpsborg 2009. 
 



 
 

Tusen takk til alle som var med på cruisinga fra Moss og bryllupet i 
Lillestrøm 4. juli 2009. Vi kunne ikke fått dagen bedre..:-) 

 
Hilsen Ruth og Yngve 
www.rallyruth.com 



 



Noen ganger lurer jeg på om det er MEG det er no’ galt med…  

 

 
 
Men så skjønner jeg at det skjer med andre også… En venn av meg, litt oppi årene, fortalte meg 
denne:  
Etter å ha vært gift i 44 år, tok jeg en dag et kritisk blikk på kona og fortalte henne dette: "Elskling, 
for 40 år siden hadde vi en billig leilighet, en billig bil, vi sov på sofaen i stua, og så på en 
10-tommer svart/hvit TV, men jeg gikk hver dag til sengs med et heitt kvinnfolk på 25 år ! Nå har 
jeg et hus til 4 millioner, en bil til 750.000, en kjempe svær dobbeltseng, og et 50-tommers flat-TV, 
men jeg må hver kveld gå til sengs med et trøtt kvinnfolk på 65! Så vidt jeg kan se har ikke du fulgt 
opp her!"  
 
Kona mi er i grunnen et ganske fornuftig kvinnfolk. Hun sa bare:  
"Gå bare du ut og finn deg et heitt støkke på 25 år, så skal jeg sørge for at du igjen får: En billig 
leilighet, en billig bil, en sofaseng og et billig svart-hvitt TV!"  
 
Er ikke gamle jenter flotte? De sørger for å løse dine midtlivskriser på sekundet! 

 

 



K L U B B I N F O 
 

                                                                                                   

STYRET ÅR 2009 
FORMANN Stein E. Tveter sttve@online.no 69167702 / 92458184 

VISEFORMANN Gjermund Jansen gjjanse@online.no 69336996 / 99264922 

KASSERER Kjell Ingar Olsen kjell-io@online.no 91646035 

SEKRETÆR Per Gerhardt 57merc@online.no 69140075 / 91777514 

HJELPESEKRETÆR Marita Frogner marita-dahl@hotmail.com 93431119 

STYREMEDLEM Bodil Tromop Hansen fjatlebrok@hotmail.com 69154176 / 99550326 

STYREMEDLEM Egil Nygaard egil-gut@frisurf.no 69141273 / 48103707 

STYREMEDLEM Arild Schonhowd ari-scho@online.no 99400713 

STYREMEDLEM Grethe Nord Gerhardt 89chevy@online.no 69140075 / 97181618 

VARAMEDLEM Annikken Nord Schander indusas@online.no 91120187 

VARAMEDLEM Stig Molteberg mopar56@online.no 69970900 / 91169219 

VARAMEDLEM Egil Berby fossengen@online.no 90041576 

VARAMEDLEM Hans Arild Schonhowd hans1980_3@hotmail.com 46844062 

Klubbtelefon 
Alle som ønsker meldinger når noe skjer, må sende melding til klubbtelefon for å bli registrert.  

Også viktig å melde ifra når en får nytt telefonnummer, eller ikke ønsker å få flere meldinger. Send en 
melding til 99 46 27 98 der dere oppgir navn og telefonnummer. 

 
Utleie av klubblokale 

Vårt klubblokale kan leies til møter, konfirmasjon, bryllup eller en fest. 
Nytt kjøkken, flott bar og plass til å dekke spiseplass til ca. 50 personer. 

Pris: 1700,- inkludert vasking 
Det er også muligheter for barneselskaper på hverdag. Pris kr. 500,- vasking etter avtale. 

Kontaktperson Bodil Tromop Hansen mob 99550326(ikke sms) 
Obs! Lyd og projektor leies ikke ut, dette må leietaker ordne selv. 

 

Utlån av verktøy 
På klubblokalet finnes et stort utvalg av spesialverktøy som er til utlån for medlemmer.  

Verktøy og lånelister finner du i andre etasje. 
Nøkkel til klubben kvitteres ut hos formann. 

Klubben har også e elefant og motorbukk som leies ut til medlemmer.  
Ta kontakt med Vidar Elvestad mob 90828557 

 

HVEM GJØR 

HVA I 

KLUBBEN 
KLUBBENS ADRESSE:  
 

Edvard Strandsvei 46 

1734 HAFSLUNDSØY 

TLF. 99 46 27 98 

Web: http://www.detroitcars.net 

E-post: post@detroitcars.net 
 

http://www.detroitcars.net/
mailto:post@detroitcars.net


B 
Returadresse: 

Detroit Cars 

Edvard Strandsv. 46 

1734 Hafslundsøy 

Norge 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
14. okt. Medlemsmøte klubblokalet Detroit Cars Kl 18,30 

19. okt. Old Boys møte hos Ole Trondsen Detroit Cars Kl 19,00 

20. okt. Styremøte klubblokalet Detroit Cars Kl 18.30 

31. okt. Halloween fest på lokalet  Detroit Cars Kl 19,00 

2. nov. Avismøte klubblokalet Detroit Cars Kl 18,30 

6. nov. Filmkveld Lokalet Detroit Cars Kl 20,00 

7. nov. Lørdagskafé / Åpent hus Detroit Cars Kl 11,00 

7. nov. Østlandsforum Blaker American Drivers Club  Kl 11,00 

11. nov. Medlemsmøte klubblokalet Detroit Cars Kl 18,30 

17. nov. Styremøte klubblokalet Detroit Cars Kl 18.30 

28. nov. Julebord, Klubblokalet Detroit Cars Kl 19,00 

5. des. Lørdagskafé / Åpent hus Detroit Cars Kl 11,00 

 

                   

1974 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 

EIER TROND CARLSEN 
 

For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.net 
 

KLUBBLOKALET ER ÅPENT SØNDAG – ONSDAG – FREDAG FRA KL 20.00 

 

Deadline neste klubbavis onsdag 28 OKT 

http://www.detroitcars.net/



