
Årsmøte 2021 
                           Norsk Indian Klubb

Lørdag 06. november, Kl. 11.00
Mortens Kro, Trondheimsveien 3, 1481 Hagan
(Scan QR-kode for veibeskrivelse)n



Agenda:

1.  Møtet settes.

2.  Godkjenning av innkalling til årsmøte.

3.  Oppnevnelse av møteleder, referent og tellekorps.

4.  Oppnevnelse av to personer til å undertegne protokollen.

5.  Årsberetning.

6.  Innkomne forslag:

7.  Styrets forslag:

8.  Regnskap 2021

9.  Budsjett 2022.

10.  Valg. - Valgkomitéens forslag.

11.  Terminliste 2022 v/Arne Bjørn Hoel.

12.  Informasjon om Indian Summer Meet 2022.

13 . Informasjon om International Indian Rally Norway 2023

14.  Møtet heves.

 -  Kaffe & Vafler - Avslutning av auksjonen
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Årsberetning:

Styrearbeid:
Det har vært avholdt 7 styremøter i perioden, samt kontraktsmøter med Leira Camping & 
Hyttesenter. Det har også vært avholdt flere møter i Telemark i anledning et eventuelt Indian 
Summer Meet i området i 2021. Styret har også vært på befaring i oktober for å vurdere stedet. I 
tillegg har man hatt samtaler med et mulig åsted for internasjonalt rally i 2023. Styrearbeidet har 
fungert godt og styregruppen har hatt mye å gjøre, til tross for avlysningen av vårt påtenkte rally 
i Seljord. Det har også vært sonderinger vedrørende hvor vi kommer tilbake med ISM i 2024.

Styret har hatt mye merarbeid med at vi pga pandemien måtte avlyse International 
Indian Rally 2021 på dyrskoplassen i Seljord. Etter at vi fikk internasjonal aksept på å 
gjennomføre arrangementet i 2023 oppsto det et stort problem ved at Norsk Indian Klubb 
ikke fikk anledning til å benytte dyrskuplassen i Seljord i 2023. For styret ble dette løst ved 
å innlede forhandlinger i Vrådal for om mulig å legge arrangementet i 2023 dit.

Da det ble gitt lettelser i restriksjonene for sosiale sammenkomster ble det besluttet å gjennomføre 
enda ett Indian Summer Meet i Valdres. Takket være gode relasjoner lot det seg gjøre å reetablere 
Indian Summer Meet i Valdres. Leira Camping og Hyttesenter hadde ikke tilbud om matservering, 
men dette problemet ble løst og arrangementet ble gjennomført med stor suksess.

Årets Indian Summer Meet var siste arrangement på Leira da det skal bygges boliger på tomten, 
og etter sonderinger i Telemark er det besluttet at Indian Summer Meet 2022 skal arrangeres 
på Garvikstrondi Camping sør for Seljord. Planen er at Indian Summer Meet fom. 2024 skal 
arrangeres på et nytt sted som geografisk ligger sentralt mellom Oslo og Trondhiem.

Klubbstyret har i 2020/21 bestått av: 

Stein Fossheim – formann: 
Styrelederfunksjon, samt redaktør for klubbavis og internettside. Ansvarlig for 
administrativt team, Indian Summer Meet 2021. Medarrangør av Pit Stop Soon.

Ola Prestløkken – kasserer:
Klubbens økonomi og medlemsregister. Utsendelser av medlemsblad, samt SMS-meldinger.

Arne Bjørn Hoel - styremedlem, formann i løpskomiteen:
Ansvarlig for arrangementer, samt planlegging og gjennomføring av Indian Summer Meet. 
Ansvarlig for sponsorer, PR, salg av klubbmateriell og olje, samt utsendelse av materiell til nye 
medlemmer. Ansvarlig for operativt team, planlegging og tilrettelegging av Indian Summer Meet 
2021. Arne Bjørn var som formann i løpskomiteen ansvarlig for det avlyste Internationalt Indian 
Rally Norway 2021 som ble utsatt til 2023, og dette har vært et krevende arbeid i perioden.

Bjørn Lind – styremedlem/sekretær 2:
LMK-kontakt. Facebookadministrator og ansvarlig for klubbarkiv. 

Rune Stjernen – styremedlem/sekretær 1:
Klubbens hovedsekretær, samt medarrangør av Indian Summer Meet.
 
Varamedlemmer:
Pål Aasen - varamedlem.
Kurt Dale - varamedlem.
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NIK,s løpskommité har bestått av:
Arne Bjørn Hoel - formann i løpskomiteen.
Bjørn Hvaleby – medlem
Knut Rudihaugen - medlem
Syver Gjevre – medlem
Halvor Midtvik – medlem

Valgkommité:
Lars Baardsgaard
Ole Martin Mobeck

Revisor:
Kjell Bjarne Orset. 

Medlemstilgang:
Medlemsantallet pr. oktober 2021 er 155 
medlemmer. Dette er det høyeste medlemsantallet 
vi noensinne har hatt, trolig er dette resultatet av 
intensiv markedsføring og rekrutteringskampanjer. 
I år har vi også hatt «tilbud» på medlemsskap 
fra slutten av året og gjennom neste år. Et 

klubbtilbud som har blitt meget populert er 
«Ønskelisten» . Dette er kort fortalt en liste hvor 
ferske medlemmer kan bli oppført som søkende 
etter en Indian motorsykkel. Klubbstyret vil 
hjelpe til med å formidle kontakt med eventuelle 
selgere. Ordningen har allerede hjulpet flere 
medlemmer. Det må understrekes at klubben 

ikke blander seg inn selve salget. Klubbens 
ØNSKELISTE synes å fungere ved at den nå er bedre 
kjent. Nye medlemmer som ikke har en INDIAN 
kan skrive seg på liste over ønsket INDIAN.

Det ble i våres igangsatt en vervekampanje ved bla. 
å oppfordre Facebook følgere til å bli medlemmer 
av klubben. Antall følger på Facebook har økt kraftig 
etter at vi jevnlig har lagt ut nyheter på sidene våre. 
Salg av deler og rekvisitter har økt etter at vi ble mer 
offensive på Facebook. I oktober har vi satt i gang en 
ny kampanje med «supertilbud» til nye medlemmer.

Medlemsblad og nettside:
Norsk Indian Klubb vil i løpet av 2021 ha utgitt 
tre nummer av medlemsbladet Røyksignaler. 
Vedrørende Indianbladet «International Indian 
News» falt dessverre klubben ut av trykkeriets 
distribusjonsliste. Vi har ikke valgt å forfølge 
saken, da det ble avklart på slutten av året.   

Klubbens meldingstjeneste går effektivt via SMS 
og e-posttjenester for å nå ut til nesten alle 
medlemmene. Dessverre er det fremdeles noen 
få som hverken har e-post, mobiltelefon eller 
nettkunnskap. Vi forsøker å nå disse på gamlemåten. 
Innkalling til årsmøtet, og medlemsinformasjon 
legges normalt ute på nettsiden som nedlastning. 



Lars Baardsgaard
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Dette gjør dokumentene lett tilgjengelige og vi 
sparer porto ved utsendelse.  Det er besluttet å 
gjengi treffstopp i WIGWAM NEWS i Sidevogna, 
og FAGSTOFF i Røyksignaler. Røyksignaler 1 -21 
omhandlet CORBIN speedometere, og Røyksignaler 
3-21 skal omhandle SCHEBLER forgassere.
 
Nettsiden på www.indianklubb.no er vår 
informasjonskanal og brukes til små og store 
nyheter. Her finnes lenker og nedlastninger for 
det store publikum og våre egne medlemssider. 
Facebookgruppen til klubben teller nå snart 
600 medlemmer, noe som vitner om en helt 
spesiell interesse for merket vårt. FB-siden skal 
inspirere og skape entusiasme. Her kan alle 
boltre seg med innlegg fra hverdag og fest. 
Ole Mobeck og Bjørn Lind er moderatorer/
administratorer for denne gruppen. Vel jobbet!

Terminliste:
Terminlisten i 2021 har fremdeles vært preget av 
pandemien . I januar måtte Norsk Indian Klubb 
meddele at det internasjonale treffet vi planla 
å ha i Seljord i august måtte avvlyses. Det ble 
for mange usikkerheter ved å legge opp til et 
internasjonalt treff når nasjonene i europa lyste 
rødt og innreisereglene til Norge ikke gav mulighet 
for fritt leide. Det ville vært en for stor risiko, 
særlig økonomisk. Vi fikk også gjennomgående 
positive tilbakemeldinger, hvor man var glade for 
en tidlig avklaring av og en ansvarsfull beslutning. 

Avlysninger var det over nesten hele terminlisten. 
Enköping ble først utsatt til mai, men senere skjøvet 
videre ut i 2021. Ekebergmarkedet, vår og høst ble 
avlyst, Trondhjemsridtet utsatt til 2022. NIK var 
heldige også i år. Pit Stop Soon gikk av stabelen etter 
planen og jammen fikk vi ikke til et Indian Summer 
Meet på Leira, også i år. Som et plaster på såret. 
Hvilket fabelaktig Summer Meet det ble i år! Topp 
deltagelse, topp stemning og økonomisk suksess. 

Samarbeid med andre klubber:
Vi er merkeklubb tilknyttet NVMC, hvilket gir 
oss muligheter for spalteplass i Sidevogna. 
«Røyksignaler» skiftet navn til «Wigwam 
News» for å unngå forvirring og disse sidene 
er vårt utstillingsvindu i Sidevogna. Gjennom 
samarbeidet med NVMC fikk NIK mulighetene 
til å få produsert en kalender for 2021. Denne 
pryder nå mange hjem og verksteder. Kalenderen 
inneholder bilder av halvparten Indians og 
resten andre, gamle amerikanske motorsykler. 

Bjørn Lind Og Arne Bjørn Hoel 
(ordstyrer) representerte Norsk Indian 
Klubb på LMK,s Landsmøte

Profilering av klubben:
Nok en gang ble Indian Summer Meet åstedet for 
NRK-reportasje på «Norge I dag». Denne gangen 
var det totempælen som var hovedfokus. Hvor 
skulle den havne etter årets arrangement? Etter 
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treffet haglet det med forslag om hvor den burde 
stå. På styremøtet i september ble det besluttet å 
gi den bort til Bergulv MC Austafjell, som ønsket 
å sette den opp ved sitt klubblokale i Vang. Mye 
moro og god pr. ble det ut av saken. På årets 
ISM var også lokalpressen og veteranpressen, 
Norsk Motor Veteran med en fyldig reportasje. 

En henvendelse på slutten av 2020, fra et TV-
produksjonselskap, ønsket noen representanter 
for en motorsykkelklubb til et program som 
het «Lystløgner». Koblingen var til vårt eget 
medlem Petter Scherven, som var deltager i 
programmet. Det ble Arne Bjørn, undertegnede 
og Arvid Munthe Johannesen som meldte 
oss frivillige til oppgaven. Morsom reklame 
for merket Indian og indirekte for NIK.   

Økonomi:
Som i fjor har klubben videreført de økonomiske 
sparetiltakene ved digitale utsendelser og 
postalt medlemsblad som ligger under den 
magiske 100g grensen. Dette har medført 
at vi har spart mye penger uten egentlig 
å miste det gode medlemstilbudet. 

Indian Summer Meet ble også en suksess på 
den økonomiske fronten. God deltagelse, noen 
sparetiltak, en spennende auksjon, gavmilde 
sponsorer, alt har bidratt til et solid overskudd på 
ISM. Og Ola har kontroll på regnskap og driftsmidler. 
Årets resultat er svært positiv lesning. Vår oppsparte 
egenkapital setter oss i stand til å håndtere 
store arrangementer. Les internasjonalt treff.

Vi har med glede registrert at våre faste sponsorer 

ikke svikter oss og også i år har vi mottatt midler 
i form av gaver, premier og reklamepenger. 
Biltema, Gjensidige og Polaris er blant disse.  

Enkelte har også notert Norsk Indian Klubb som 
mottaker av Norsk Tippings «Grasrotandelen» 
og dette representerer et godt bidrag hvert 
år. Vi vil nok en gang oppfordre medlemmene 
til å registrere oss som mottager. Økonomien 
er bunnsolid og Ola vil presentere detaljene 
rundt regnskap og budsjett på årsmøtet.

Øvrige klubbaktiviteter:
Medlem Torbjørn Staalesen ville selge sin Indian 
1916 med sidevogn og kontaktet klubben v/ Arne 
Bjørn Hoel sonm videreformidlet henvendelsen til 
Norsk vegmuseum. Norsk vegmuseum hadde ingen 
Indian i sin samling og ovetok gladelig Staalsens 
Indian. Staalesen var meget fornøyd med avtalen, 
og donerte en del Indian PP deler til klubben. 

Disse delene ble auksjonert bort på Leira, og er 
benyttet i PR sammenheng på Facebook. Nok en 
gave fikk deretter klubben av Leif Johansen som 
donerte klubben Chief deler. Delene er lagt ut 
på en auksjon som avsluttes på årsmøtet, mens 
resten av delene selges på Ekebergmarkedet. 
Alle inntektene går uavkortet til klubben, og 
vi takker Staalesen og Johansen hjerteligst.     

For styret i Norsk Indian Klubb
Stein Fossheim

Sosialt & Auksjon
Det vil bli matservering på årsmøtet, og vi ønsker derfor at du 
melder deg på, på forhånd. Påmeldingsfrist er 04. november. 
Du finner påmeldingsskjema på nettsiden vår, eller ring/send 
en SMS til 92631942. Vi tror dette blir en hyggelig lørdag for 
våre medlemmer, og  i år har vi alle også muligheten for å delta 
i klubbens deleauksjon. 

Auksjonen har allerede vært annonsert på Facebook, og vi tror 
mange kan gjøre et varp lørdag 06. november. Med erfaring fra 
tilsvarende budrunder på Indian Summer Meet, vet vi dette blir 
spennende.  Vel møtt!


