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PROTOKOLL FRA DIGITALT ÅRSMØTE i NMGK 2021 

3 - 10 mai 2021 

 

 
 
For andre gang i Norsk MG Klubb´s historie er det blitt avholdt et digitalt Årsmøte.  
Årsaken til at styret vedtok å gjennomføre Årsmøtet digitalt var smittesituasjonen 
i Norge med koronavirus, og myndighetenes restriksjoner i den forbindelse. 
 
Årsmøtedokumentene ble presentert på klubbens hjemmeside, og medlemmene ble 
oppfordret til å avgi sine stemmer fra 3 – 10. mai 2021. Påminnelse om det digitale Årsmøtet 
ble i tillegg lagt ut på NMGK´s Facebook-gruppe og på e-post fra flere senterledere. 
 
Det ble totalt avgitt 51 stemmer. 
Innkallingen ble godkjent med 48 stemmer. 
 
Styrevalget 2021 
Leder: Ola Thygesen                                           48 stemmer 
Sekretær: Halvor Asland                                    49 stemmer 
Styremedlem: Anne Bakken Sandtveit            46 stemmer 
Varamann: Per Roger Nielsen                           41 stemmer  
 
Valg av revisor: 
Revisor: Egil Pedersen                                       49 stemmer 
 
Valg av nytt medlem til valgkomiteen  
Peter Skarsjø                                                       49 stemmer 
 
Regnskap 2020  
Godkjent med                               51 stemmer 
 
Budsjett 2021 
Godkjent med                                 51 stemmer 
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Forslag til vedtektsendringer 
 
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall på Årsmøtet. Det var sendt inn 2 forslag til endringer. 

Forslag 1: Endring av Vedtektenes § 8, første avsnitt. 

Ny tekst: Hvert styremedlem velges for to år, med mulighet for gjenvalg. For å sikre 
kontinuitet er det valg på halvparten av styremedlemmene hvert år. Leder og nestleder 
velges ikke samme år. Styret står fritt til å fordele de øvrige funksjonene internt i løpet av 
perioden mellom to valg. Styret er klubbens øverste driftsansvarlige og styrer etter NMGK's 
til enhver tid gjeldende Vedtekter. NMGK er MG Car Club sin offisielle representant i Norge.  

Forslaget ble vedtatt med 38 stemmer. 
 
Forslag 2: Endring av Vedtektenes § 2, kulepunkt 4. 

Ny tekst: Å fremme medlemmenes interesser overfor politiske myndigheter og ulike 
samfunnsgrupper, blant annet gjennom å være tilsluttet Landsforbundet av Motorhistoriske 
Kjøretøyklubber (LMK), AMCAR og MG Car Club (MGCC).  

Forslaget ble vedtatt med 49 stemmer.       
      
 
 
Digital signatur for digital protokoll mai 2021 
Matrikkelfører Truls Sundt 
Styret for Norsk MG Klubb v/ Ola Thygesen og Tore Lie 
 
 
 


