
 
 
 

Årsberetning  2019 for  
 

Norges Automobil-forbund 
 

Avd. Tønsberg og omegn nr. 69 
 
 
 

Årsmøtet ble bekjentgjort med annonse i Tønsbergs Blad 19. februar 2020 og 
påminnelse den 04 mars. 
 
 

 
 
 
Dagsorden for årsmøtet 11. mars 2020:  
 
1.  Åpning av årsmøtet jfr. vedtektene § 16.  
2. Årsmøtet behandler følgende saker:  

 Årsberetning for året 2019 
 Årsregnskap med revisjonsberetning 
 Styrets forslag til budsjett for 2020 
 Saker som forelegges av styret 
 Saker etter forslag fra medlemmer 
 Valg: 

1. Styremedlemmer 
2. Medlemmer til komiteer 
3. Representant /vararepresentanter til landsmøtet 
4. Revisor 
5. Valgkomite 
 
 
 
 
 
 
 



Avdelingens styre og komitemedlemmer i året 2019:  
 
Styret:   Gaute Amundsen   leder 
   Øivind Jacobsen   nestleder 
   Wenche Gjertsen   styremedlem 
   Grethe E. Nordby   styremedlem 
   Karsten Gjersøe   styremedlem 
   Finn Erling Berg   styremedlem 
Varamedlem: Odd Hegreberg 
   Alvhild Bjørnstad 
   Marvin Karlsen 
 
 
Sportskomite: Gaute Amundsen   leder 
   Odd Hegreberg 
   Ove Thorvald Jensen 
   Øivind Jacobsen 
   Finn Erling Berg 
   Grethe E. Nordby  
   Wenche Gjertsen 
   Alvhild Bjørnstad 
   Karsten Gjersøe 
   Siv M Kristoffersen   
   Yngve Nybakk   leder NAF MC Vestfold 
   Arne Gran 
   Marvin Karlsen  
   Berit Hansen 
   Svein Knobel 
 
Revisor:   Enter Revisjon AS 
 
Valgkomite:  Stig Svendsen 
   Ove Thorvald Jensen 
   Terje Sæthre 
 
Forretningsfører :    Terje Sæthre 
 
Medlemsoversikt:  
Avdelingen har ved utgangen av året 8309 medlemmer, en nedgang på 85. 
 



Styrets beretning 
 
Tilknytning til avdelingen 
Til avdelingen er det knyttet en sportskomite som tar seg av arrangement i avdelingen. 
Sportskomiteen leverer eget referat som følger med årsberetningen som vedlegg.   
Avdelingen har ansvaret for NAF MC Vestfold som leverer egen årsberetning.  
 

Hovedstyrets målstyrte oppgaver:  

 
 
NAFs samarbeide med Circle K.  
Vi har et godt samarbeid med Circle K om påskeaksjoner, imidlertid gikk det dessverre ikke å 
arrangere dette i 2019 
 
Samhandling 
Vi har et samarbeide med NAF avd. Søndre Vestfold og NAF avd. Nordre Vestfold om 
gjennomføring av Sykkelprøven og Lys til ettertanke.  Vi samarbeidet også med de andre 
avdelingene i Vestfold, Buskerud og Telemark på Dyrskuen i Seljord.  I Lys til ettertanke 
samarbeider vi også med Trygg Trafikk som vi ellers har et omfattende samarbeide med 
f.eks. om « sikker på sykkel « eller sykkelprøven som den vanligvis kalles. Videre deler vi ut 
refleks på høsten og deltar i reflekstelling.  
 
Rekruttering:  
Gjennom diverse aktiviteter har vi god kontakt med medlemmene, blant annet gjennom 
hjulskifte vår og høst som tilbys våre medlemmer til reduserte priser.  I 2019 har vi også hatt 
et samarbeid med Dekkmann/ Gjermundsens Auto om hjulskifte for medlemmer både vår og 
høst 2019. 
NAF senteret Tønsberg er også viktig for å verve medlemmer ved EU kontroller og andre 
aktiviteter.  
 
Økonomi:  
Vi utarbeider regnskap i forhold til Norsk Standard for regnskapsføring.  Revisor kontrollerer 
at vi følger regelverket. 
 

Avdelingens øvrige aktiviteter:  
 
Møter 
Det er avholdt 10 styremøter i løpet av året og det er behandlet en rekke saker.  
 
Gaute Amundsen har deltatt på landstyremøte i Ålesund fra 10 – 11 mai.  I tillegg diverse 
andre møter med deltagelse fra styremedlemmer. 
 
Avdelingen er med i brukerforum i Tønsberg Kommune, Gaute og Stig er våre deltagere.  
 

Aktiviteter og aksjoner:  



Avdelingen har gjennomført og deltatt i en rekke aktiviteter i løpet av året.  I denne 
forbindelse henvises det til Sportskomiteens rapport som ligger ved årsberetningen.  
Noen aktiviteter vil vi fremheve:  
 
Sykkelprøver. ( Sikker på sykkel ) 
 
Som tidligere år har vi deltatt med en rekke medlemmer i avvikling av sykkelprøver i Vestfold 
og gitt økonomisk støtte i form av premier og servering.   
 
Hjulskifte.  
 
Dette er gjennom hele 2019, blitt utført av Dekkmann i Tønsberg og er et tilbud til 
pensjonerte og uføre NAF medlemmer.  Langt over 300 personer benyttet seg av dette 
tilbudet og vi støtter denne aktiviteten med 100 kr pr. person. 
 
Refleks - sikkerhetsarbeide.  
 
Deltagelse i sammen med Trygg trafikk på Refleksens dag og sportskomiteens medlemmer 
var med på reflekstelling i november.   
 
Dyrsku’n i Seljord.  
 
I 2019 deltok vi også med representanter fra vår avdeling i samarbeide med de andre 
avdelingene i Vestfold, Telemark og Buskerud. 
 

Økonomi 
Avdelingens økonomi er sunn og resultatet for 2019 viser et overskudd på Kr. 167.898,- 
Beløpet overføres egenkapitalen. 
 

Følgende rapporter vedlegges:  

 Sportskomiteen 

 NAF senteret i Tønsberg 
 NAF MC Vestfold  

 
Tønsberg, 3  mars 2020 

__________________     __________________      ________________ 
Gaute Amundsen         Øivind Jacobsen        Grethe E. Nordby 
     styreleder    nestleder   styremedlem 
 
__________________     __________________      ________________ 
Wenche Gjjertsen             Karsten Gjersøe          Finn Erling Berg 
   styremedlem   styremedlem   styremedlem 
 
        ___________________     
     Terje Sæthre 
             Forretningsfører  


