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Årsberetning for 2011 / oppsummering før aktivitet 2012 
 

Denne beretningen erstatter både årsberetning og årsmøteprotokoll for 2011, og er å 
anse som bakgrunnsdokumentasjon i forhold til den revitalisering av 
foreningen/komiteen som finner sted i 2012. 
 
NAF MC Tromsø som ble stiftet i 1998 har ikke hatt aktivitet de siste årene. Det 
finnes ingen formelle dokumenter som budsjett, regnskap, kontoutskrifter, 
revisjonsberetning eller årsberetning for de senere år. Heller finnes det ikke et eneste 
bilag som dokumenterer aktivitet i foreningen. Det for så vidt eneste som finnes i så 
måte er en innkalling til årsmøte sammen med årsberetningen for 2005 og budsjett 
for 2006. Intet annet kan legges til grunn for foreningens videre drift. 
 
Siden undertegnede tok på seg ansvaret for å reetablere/revitalisere NAF MC 
Tromsø i starten på 2012 har det vært tatt skriftlig kontakt med samtlige medlemmer 
for å spørre om noen var villig til å sitte i et interimsstyre i 2012 for å få i gang 
aktivitet i klubben. Samtlige som ga tilbakemelding om interesse er tatt med i det nye 
styret som dermed består av: 

 Børre Mofoss – leder 

 Halfrid Andersen 

 Didrik Widding 

 Tom-Petter Ingebrigtsen 

 Arne Otto Jensen 
 
Utgangspunktet for interimsstyret er å innkalle til et nytt årsmøte når aktivitet er 
kommet godt i gang (senest tidlig i 2013) og det er større mulighet for å få flere med. 
Det kan stilles spørsmål om rundt det ytterst formelle med denne løsningen – men 
rent praktisk synes dette som eneste farbare veg for å skape aktivitet på permanent 
basis. NAF MC Tromsø er en komite under NAF’s lokalavdeling i Tromsø som også 
har medvirket til denne løsningen. 
 
Det har vært tatt kontakt med tidligere leder som gikk av for over 2 år siden med 
tanke på midler i foreningens eie. Kr. 77.389,41 er overført uten at vi vet noe om hva 
disse består av og om dette er en korrekt verdi. Det er ingenting som kan bekrefte at 
dette er midlene som klubben har krav på. Etter dialog med lokalavdelingen har vi 
imidlertid besluttet å legge historien bak oss og godta dette beløpet som et endelig 
oppgjør i forhold til tidligere drift. Vi har fått overført midlene til ny konto hvor 
lokalavdelingen står som eier og har innsynsrett. NAF MC Tromsø disponerer disse 
midlene alene. Midlene vil representere inngående balanse på bankkonto og være 
NAF MC Tromsø sin egenkapital ved inngangen til 2012. 
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Budsjettutkast 2012: 

INNTEKTER   

Kontingenter 18 000 

Tilskudd fra lokalavdeling 40 000 

Sum Driftsinntekter 58 000 

UTGIFTER   

Arrangement og møter 17 000 

Styremøter 5 000 

Rekvisita 5 000 

Utstyr / markedsføring 30 000 

Porto og bank 1 000 

Sum Driftsutgifter 58 000 

Resultat 0 

 
 
 
Vi håper å komme tilbake med en årsberetning for 2012 som viser aktivitet og 
bekrefter riktigheten av de valg som er gjort. 
 
Driften vil for øvrig basere seg på standardvedtektene for NAF MC. 
 
 
 
Tromsø 3. april 2012 
 
 
Børre Mofoss 
Konst. leder 
 


