Årsmøte 2022

Norsk Indian Klubb

Lørdag 05. 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 2022

9.

Budsjett 2023.

10.

Valg. - Valgkomitéens forslag.

11.

Terminliste 2023 v/Arne Bjørn Hoel.

12 .

Informasjon om International Indian Rally Norway 2023

13.

Møtet heves.

-

Kaffe & Vafler

Foto: Stein Fossheim

Årsberetning:
Styrearbeid:

Det har vært avholdt 7 styremøter i perioden, samt møter med vår kontraktspartner på
Garvikstrond Camping . Det har også vært avholdt flere møter i Telemark i forbindelse
med det forestående INTERNATIONAL INDIAN RALLY NORWAY 2023
Det er besluttet at Indian Summer Meet fom. 2024 skal arrangeres på et nytt
sted som geografisk ligger sentralt mellom Oslo og Trondhiem.
Klubbstyret har i 2021/22 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 2022.
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.
NIK,s løpskommité har bestått av:
Arne Bjørn Hoel - formann i løpskomiteen.
Bjørn Hvaleby – medlem
Knut Rudihaugen - medlem
Gun Munthe Johannesen – medlem
Halvor Midtvik – medlem
Valgkommité:

Lars Baardsgaard
Ole Martin Mobeck

Revisor:

Kjell Bjarne Orset.
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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 har i løpet av 2022 ha utgitt
to nummer av medlemsbladet Røyksignaler, samt
en utgave av «International Indian News»
Klubbens meldingstjeneste går effektivt
via SMS og e-posttjenester for å nå ut
til nesten alle medlemmene. WIGWAM
NEWS i Sidevogna, er vår reklamekanal mot
resten av veteranmotorsykkelmiljøet.
Nettsiden på www.indianklubb.no er vår offisielle
klubbside på nettet, men Facebookgruppen
til klubben teller nå 750 medlemmer. Ole
Mobeck og Bjørn Lind er moderatorer/
administratorer for denne gruppen.

Terminliste:

Etter at vi dessverre ikke fikk anledning til
å arrangere flere Indian Summer Meet på
Leira ble nytt sted for Indian Summer Meet
2022 lagt til Garvikstrondi Camping, Seljord.
Planleggingsarbeidet ble koordinert sammen
med planleggingen av International Indian
Rally Norway 2023 som delvis skal gå i det
samme geografiske området. Flere befaringer
ble gjennomført av Arne Bjørn Hoel, og styret
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var med på en befaring i Vrådal kombinert med
besiktigelse av Garvikstrondi Camping i Seljord.
Planleggingen av International Indian Rally
Norway 2023 er gjennomført med flere møter
på Straand Hotel med formann i løpskomitèen
Arne Bjørn Hoel. Styret har i tillegg vært i
ett møte med Lars Arne Straand på Straand
Hotel; Vrådal. De øvrige medlemmene i den
valgte løpskomitèen har ikke vært involvert i
planleggingsarbeidet da styret har bestemt at det er
styret som skal gjøre forarbeidet til arrangementet.
Deretter skal det etableres arbeidsgrupper
til gjennomføringen av arrangementet.
Ekebergmarkedet Vår ble gjennomført 7. mai
der alle i styret hadde med syklene sine, og Kjell
Røhr hadde med sin nyrestaurerte NSU 1906.
Vi hadde stor suksess med utstillingen av de i
alt 10 syklene utstilt i eplehaven. Aftenposten
omtalte Ekebergmarkedet uken etter med bilde av
Arne Bjørn med sin Indian. Etter arrangementet
ble det foretatt en lagerrydding på lageret i
Lommedalen av Bjørn, Rune og Arne Bjørn.
Pit Stop Soon ble gjennomført 29. mai på Son
Kystkultursenter og i Hilbilly Heaven. Med Stein
Fossheim fra styret, og Gun og Arvid Munthe som
vertskap ble arrangementet gjennomført med
stor suksess for 5. gang. Vi har erfart at vi må
være tydeligere på at arrangement er for klubbens
medlemmer og kun personlig inviterte gjester.
St. Hans helgen var 8 medlemmer på Skandinavisk
Indian Træff / Old Bike Meet på Mosten hos Indian
Klub Danmark. Fra Sverige kom det dessverre
bare to deltakere. Mosten er et kjent møtested
der det allerede er arrangert 2 internasjonale
rally, og den danske klubben skal igjen arrangere
International Indian Rally på Mosten i 2025.
Den danske klubben opplyste at de var svært
interessert i fagstoff fra oss til bruk i CP.
Årets Internasjonale Indian Rally ble arrangert
i Nederland helgen 29. -31. juli med totalt 350
deltakere. Norge stilte med hele 8 deltakere, Finland
med 4 og Sverige med kun to deltakere. Styret var
representert med Stein, Ola og Arne Bjørn som
delte ut ca. 300 reklamekort for vårt arrangement
i 2023. Styret noterte seg en rekke detaljer ved
gjennomføringen av arrangementet, og spesielt
løypemerkingen på rideouten ga oss ny kompetanse.

Lars Baardsgaard

Foto: Stein Fossheim

Indian Summer Meet ble arrangert langhelgen
11.- 14. august med stor suksess på Garvikstrondi
Camping, Seljord med mange nye deltakere.
Et strålende vær og et hyggelig vertskap på
Garvikstrondi gjorde «testarrangementet»
vellykket. Vi fikk testet veiene til en av rideoutene
i 2023, og vi gjorde noen gode erfaringer på
turen til Lunde på fredag, og på turen til Vrådal
med hillclimb og lunsjservering på lørdag. Vi
fikk ett nytt medlem, og flott omtale i avisen
KANALEN. Som ny sponsor fikk vi Seljordvarme
AS som vi håper blir med oss videre i 2023.
Ekebergmarkedet Høst ble avholdt 17.september
i godt høstvær. Tradisjonen tro hadde vi telt og
utstilling i eplehaven med godt besøk. Rune
Stjernen viste fram sin spennene engelske ABC.
Eplehaven har blitt en fast møteplass for alle
veteraninteresserte og selv med få andre stands
og lite publikum hadde vi godt med besøk hele
dagen. Vi fikk ett nytt medlem (161!), og mange
gode samtaler med potensielle medlemmer. Rune
og Arne Bjørn fikk hjelp av Ola til nedriggingen,
men til neste år må vi også få hjelp til riggingen
av standen på fredag ettermiddag.
Oslo Motor Show er høstens store utstilling
28. – 30. oktober med ca. 45.000 besøkende,

og 6 medlemmer av Norsk Indian Klubb
var i år plukket ut til å vise fram syklene
sine ( 3 Indian, 2 H-D og FN 1905).

INTERNATIONAL INDIAN
RALLY NORWAY 2023

Arbeidet med planleggingen av International
Indian Rally Norway 2023 har pågått siden
sommeren 2021. Vi har valgt Straand Hotel i Vrådal
som base, men det gjenstår fremdeles arbeid
med å inngå avtaler for å etablere ytterligere
overnattingsmuligheter. Status i arbeidet
informeres det om på årsmøtet 5. november, og all
informasjon og booking skjer fra 1. januar 2023.

INDIAN SUMMER MEET 2024

Erfaringene med årets Indian Summer Meet i
Seljord var meget positive, men for våre mange
medlemmer nord i Norge og svenske deltakere
ble det litt for langt å kjøre for å komme på
treffet. Vi fikk mange nye deltakere, men for de
fleste av medlemmene våre er den optimale
plasseringen et sted mellom Oslo og Trondheim.
Med tanke på et mulig utvidet samarbeide med
Norsk vegmuseum har styret forhandlet med
Hunderfossen Hotel, og planen er å flytte Indian
Summer Meet tilbake til Gudbrandsdalen i 2024.
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Samarbeid med andre klubber:
LMK:
Vi er tilsluttet LMK der Bjørn Lind er
kontaktmann og der Arne Bjørn normalt
er ordstyrer på landsmøtene.

NORSK VETERAN MOTORSYKKEL CLUB:
Vi er tilsluttet NVMC som merkeklubb, og benytter
SIDEVOGNA til våre faste spalte WIGWAM NEWS
med referat fra våre arrangementer. Vi hadde planer
om å få utgi en ny kalender sammen med NVMC
for 2023, men det fikk vi dessverre ikke anledning
til. En søknad om et bidrag til gjennomføringen
av Internasjonal Indian Rally Norway 2023 er
innvilget, men dessverre til et langt lavere beløp
enn hva vi søkte og som vi hadde behov for i
forhold å sikre et godt økonomisk resultat.
Norsk Motor Veteran er vår gode
samarbeidspartner som via Hallgeir Muren
alltid skriver positivt om våre arrangementer.
Etter Ekebergmarkedet Vår fikk klubben
ros for vår stand og utstilling der vi ikke
bare viste fram røde indianere. Vi håper å
kunne fortsette samarbeidet med våre gode
sponsorer; Norsk Motorveteran, Polaris Norway

Foto: Per Gilleboe
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AS og vår nye sponsor Seljordvarme AS.
Vest Telemark Motorhistoriske Klubb
er vår nye samarbeidspartner som bisto
oss med gjennomføringen av årets Indian
Summer Meet, og som skal bistå oss
med den praktiske gjennomføringen av
International Indian Rally Norway 2023.

Profil:

Norsk Indian Klubb har gjennom mange år
opparbeidet en sterk kulturprofil takket være sitt
samarbeide med Valdres Folkemuseum i forbindelse
med Indian Summer Meet. Etter at vi måtte
forlate Leira har vi innledet et samarbeide med
Norsk vegmuseum. I 2022 formidlet vi salget av
en Indian 1916 m/ sidevogn fra medlem Torbjørn
Staalesen til museet, og Rolf Vold og Arne Bjørn
Hoel bistår nå museet med å klargjøre denne
sykkelen til en ny hovedutstilling i 2024. I tillegg
jobber Arne Bjørn Hoel med forarbeidet til en
mulig INDIAN temporærutstilling i 2024- 2025.
Det er opprettet en samarbeidsavtale med Norsk
Veteranvogn Klubb om at Norsk Indian Klubb skal
ha fast plass i eplehaven på Ekebergmarkedet vår
og høst. I avtalen har vi anledning til å disponere
nabostandene til våre samarbeidspartnere.

Foto: Per Gilleboe

Profilmessig har vår stand og utstillinger stor
verdi, og eplehaven benyttes nå som en fast
møteplass for ikke bare eiere av Indian.

Stein Fossheim tok de siste bildene på Kviteseid
Bygdetun under årets Indian Summe Meet. Planen
er å utgi kalenderen for året 2023 eller 2024.

I planleggingsarbeidet for International Indian Rally
Norway 2023 er det laget egne reklameskilt som
er benyttet på Ekebergmarkedet, og ett skilt står
allerede fast montert på Straand Hotel i Vrådal. Nye
t-skjorter er produsert, og de ble aktivt benyttet
som premier på Indian Summer Meet. Profilarbeidet
for det internasjonale treffet i 2023 startet i
Nederland under årets internasjonale arrangement,
og vi fikk skryt for ren og pen design på materiellet
vårt. Et eget designprogram er i arbeid.

Deltakelse på Oslo Motor Show med 3
Indian motorsykler gir oss god reklame
overfor et ungdommelig publikum.

I 2022 har vi aktivt benyttet Facebooksidene
våre til å profilere klubben, og antall følgere
på Fb er nå over 770. Antallet medlemmer har
økt til hele 161, og mye av æren må tillegges
informasjonen om klubbens ØNSKELISTE. I
kommunikasjonen har vi vært tydelige på at vi er
en hjelpsom klubb for våre medlemmer, og flere
og flere har fått gode råd og tips på facebook,
og deretter har de meldt seg inn i klubben.
En ny kalender med bilder av fargerike amerikanske
motorsykler er i arbeid, men når og sammen
med hvem den skal utgis er enda ikke avklart.

Økonomi:

Kursen er satt mot det store arrangementet som
venter oss i 2023. Økonomien er fortsatt sunn men
vi har brukt noe mer på utsendelser i år enn i fjor
med tanke på det året som kommer. Vi sendte
ut Internasjonalt magasin til alle medlemmer
som bl.a inneholdt reklame for Internasjonalt
Indian Rally i Vrådal, et magasin som også blir
distribuert til Indian miljøet i hele Europa. Vi har
også kjøpt inn T-skjorter med Rally 2023 logo
som vi har solgt på ISM og Ekeberg markedene.
Med medlemsavgift på Kr 400 og medlemsmasse på
160 så har driften i år gått nesten i balanse. Det som
bringer regnskapet godt i pluss er vårt vellykkede
arrangement, Indian Summer Meet på Garvikstrond
i Seljord. Med ny lokasjon for året og fantastisk
vær så ble dette et godt besøkt arrangement som
genererte kjærkomne inntekter. Disse inntektene
kommer godt med i planleggingen for neste år.
Også i år fikk vi sponsorbidrag, en utepeis
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fra Seljord Varmeservice og en skinnjakke
fra Polaris, som de viktigste bidragene. Vi vil
også takke ??? for hyggelige bidrag i 2022
Norsk Indian klubb er også mottaker av Norsk
Tippings Grasrotandelen og bidraget herfra øker
litt for hvert år. Vi vil oppfordre våre medlemmer
til å gå inn på Norsk Tipping sine nettsider og
registrere oss som mottaker av grasrotandelen.
Egenkapitalen som klubben har bygget opp de siste
årene er bunnsolid. Neste års arrangement er ikke
uten risiko i vår tid med krig og usikkerhet. Vi er
glade for at vi har en god buffer her i møte med
neste års oppgaver. Detaljer rundt regnskap og
budsjett for neste år vil bli lagt fram på årsmøte.

Øvrige klubbaktiviteter:

Det arbeides stadig med å profilere klubben
utad, og det er jobbet aktivt mot NVMC for å få
laget en kalender med fargerike Amerikanske
motorsykler igjen. Det er tatt bilder som kan
brukes i kalenderen hver gang anledningen har
bydd seg gjennom hele året. Så får vi se om
vi får til en avtale med NVMC etter hvert.
Styret har i noen år hatt på planen å få tatt bilde

av medlemmene i styret med motorsykler. Det
har ikke vært så lett da det ikke er ofte alle er
tilstede eller har med sykkel samtidig. Men på
Ekebergmarkedet i mai møtte alle opp med sykkel,
og det etterlengtede bildet ble endelig tatt.
På Ekebergmarkedet har vi også hatt salg
av deler til Indian motorsykler som vi har
fått av medlemmer i klubben. Dette har
gitt et godt tilskudd til klubbkassa.
Klubben har, som tidligere nevnt, en ønskeliste
som medlemmer, fortrinnsvis nye eller som ikke
har Indian motorsykkel, kan melde seg på. Dette
har også i år hjulpet flere medlemmer til å få
kjøpt seg en Indian motorsykkel. Vi gratulerer.
For styret i Norsk Indian Klubb
Stein Fossheim

Foto: Thea Kristine Prestløkken
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