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INVITASJON TIL GENERALFORSAMLING 
Invitasjon 

 

 

Sted: Fretheim Hotel 

Dato: Lørdag 11. juni 2016 

Klokkeslett: 17:45   Registrering av stemmeberettigede og fullmakter 

Klokkeslett sosialt: Rett etter møtet 

Dagsorden 

 

1. Godkjenning av innkalling. 

2. Valg av ordstyrer, styret innstiller på Snorre Sletvold. 

3. Valg av referent, velges før oppstart. 

4. Valg av to personer til å undertegne protokollen. 

5. Årsberetning (perioden juni 2015 til juni 2016) ved nestleder, Vigdis H. Asbjørnsen. 

7. Regnskap 2015-2016. 

8. Budsjett 2016-2017. 

9. Vedtekter. 

10. Valg av styre (valgkomiteen redegjør for sin innstilling), Snorre Sletvold. 

11. Generell informasjon fra styret og avslutning ved styreleder, Satheesh Varadharajan. 

 

Vel møtt og velkommen. 

  

For styret 

Satheesh Varadharajan, styreleder 
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ÅRSBERETNING FOR 2015-2016 
Styrets sammensetning i perioden 

Styret har bestått av syv menn og to kvinner 

 

Satheesh Varadharajan, styreleder 

Vigdis Haugland Asbjørnsen, nestleder 

Odd Bakken, styremedlem 

Thomas Sommerfryd, styremedlem 

Bjørn Jarle Gundersen, styremedlem 

Roger Syversen, styremedlem 

Carina Larsen, styremedlem 

Bjørn Lien, varamedlem 

Magnus Hegge, varamedlem 

Valgkomité 

Geir Rognlien Elgvin 

Snorre Sletvold 

Robin Laumb 

Erik Grønhaug 

Styrets aktiviteter 

Styret i Tesla Owners Club Norway  har i perioden  

● Hatt seks styremøter,  

● Hatt tre møter med Tesla, i tillegg en del enkeltmøter.  

● Hatt nesten daglig kontakt med hverandre gjennom sosiale medier.  

● Administrert Facebookgruppene  

● Hatt en rekke møter med potensielle samarbeidspartnere.  

● Arbeidet med potensielle ladere 

● Planlagt og gjennomført treff  

● I tillegg har deler av styret brukt mye tid på artikkelskriving, oppsett og vedlikehold av tocn.no  

Arrangementer og treff 
Vi ønsker å få til så mange treff som mulig gjennom et år. Flere små og uformelle treff er et resultat av dette. Vi har flere aktive 

medlemmer både i og utenfor styret som har bidratt til at dette  har vært et fint og innholdsrikt år. Vi ønsker spesielt å nevne disse 

arrangementene og hendelsene: 
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15. juni: Tyrigrava treff 

Etter årsmøtet i 2015 hadde vi felles kjøring og treff på Tyrigrava med Pizza 

ca 20 biler 

 

15. august: Spontantreff ifm Verdensrekordforsøk 

I forbindelse med et verdenrekordforsøk for kjøring fra Tarifa i Spania til Nordkapp, traff vi deltagrene på  

vei sørover igjen. De hadde blant annet benyttet våre ladere for å komme det siste stykket til Nordkapp. 

http://www.tocn.no/2015/08/lier-holmenkollen-15-august/ 

 

 

 

16 september: Nedelandske og Belgiske teslaeiere på besøk 

Styret kjørte til Fredrikstad og møtte en gruppe Nederlandske og Belgiske Teslaeiere som skulle på rundtur i Norge. Flere møtte 

dem senere rundt om i Norge. 
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17. oktober: Høsttreff Inspiria Science Center 

Samling først på Tyrigrava før felles kjøring til Inspiria Science Center til deres samferdselshelg  

Tesla med bil inne, og med demobil ute. TOCN quiz med flott premie donert av Tesla. 

ca 20 entusiastiske eiere med familie tok Inspiria i nærmere i øyesyn 

http://www.tocn.no/2015/10/tocn-live-treff-pa-inspiria-science-center/ 

 

 

12. desember: Julebord Rönnum Herregård 

Julebordet foregikk i flotte omgivelser på Rönnum Herregård i Sverige, 14 deltagere 

http://www.tocn.no/2015/12/julebord-2015/ 

 

 

11. januar: Chademo Adapter på Brokelandsheia 

Med god hjelp av flere hjelpsomme Teslaeiere fikk vi midlertidig flyttet et Chademoadapter fra Kristiansand til Brokelandsheia  

slik at dette var et alternativ så lenge superladerene var nede. Lapp ble satt opp også. 

http://www.tocn.no/2016/01/chademo-laneadapter-pa-brokelandsheia/ 
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3. februar: En aften om Model-X 

Vi hadde møte på Tesla Rud der styreleder Satheesh Varadharajan viste bilder og fortalte fra Model-X lanseringen i Freemont. Bjørn 

Engebretsen var så heldig å vinne en signert Model-x -skisse.  

http://www.tocn.no/2016/02/en-aften-om-model-x/ 

 

 

23. februar: Eidfjord 
Nytt CHAdeMo adapter lagt ut  

27. februar: Røldal 

Nytt CHAdeMO adapter lagt ut  

2. mars: Skjåk 
Nytt CHAdeMO adapter lagt ut 
 

1. april: Model 3 lansering 

Det var samling fra kl 05:00 i Pexip’s lokaler på Fornebu.  

30 personer hadde funnet veien for å se model-3 lanseringen sammen på storskjerm.  

Etter showet fra scenen i Freemont, hadde vi en kort videokonferanse med et par medlemmer som var på lanseringen. 

http://www.tocn.no/2016/03/tesla-model-3-bilder-og-film/ 
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15. april: Stortinget 

Nikolai Astrup (H) innledet en serie interessante innlegg :  

● Bilen som sensor ved Statens Vegvesen - Ane Dalsnes Storsæter og Tomas Levin 

● Fremtidens ladeinfrastruktur ved Oslo Kommune - Sture Portvik  

● Hvorfor det Tesla gjør er bra - Thorvald Sæby 

Nytt møte på Stortinger vil bli avholdt i november 2016. Denne gangen med større engasjement og flere gjester. 

1. mai: CHAdeMO Adapter til Åndalsnes 

Nytt CHAdeMO adapter utplassert hos Kiosk og Spill ved Shell Express i Åndalsnes 

 

6. mai: Fabrikkbesøk i Freemont  
En flott dag på fabrikken til Tesla i Fremont. Omvisning etterfulgt av en  

meget interessant Q&A med Director of Autopilot Programs, Sterling Anderson.  

Deretter ble det litt tid med Model X før felles middag. 

30 deltakere på fabrikkbesøket, mange andre aktiviteter i California i dagene før og etter. 

 

 

 

11. juni: Landstreff i Flåm 

- Ca. 50 deltakere fordelt på ca. 30 biler påmeldt. 

- Felles kjøring. 

- Foredrag. 

- Generalforsamling. 

- Felles middag. 
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Medlemmer 

Foto: Roger Kolbu 

 

Antall betalende medlemmer i inneværende periode er 879 pr. 31. mai. 

Medlemmene er fra alle fylker og TOCN er derfor landsdekkende. Det er ganske jevnt mellom Standard og Signatur, men trenden 

viser faktisk at Signaturmedlemskapet er noe mer populært. 

Løpende kontakt med medlemmene gjennom egen hemmelig Facebookside, Elbilforum, og tocn.no. Rekruttering gjennom åpen 

Facebookside. Nyhetsbrev på epost og diverse spørreundersøkelser. 

Økonomi 
Som det fremgår av regnskapet har TOCN hatt den nødvendige kapital til å gjennomføre planlagte aktiviteter og planer. Hovedsaklig 

går midlene til innkjøp av ladere, samt tilbehør ifm dette. Den totale kapitalen i klubben er på 547.000. Betaling foregår hovedsaklig 

gjennom betalingstjenesten, PayPal. 

Styret forventer en fortsatt økning i medlemstallet i neste periode. 

Hjemmesiden – tocn.no 

Klubbens informasjonskanal utad er hjemmesiden, tocn.no . Der publiseres artikler fra arrangementer og annen nyttig informasjon. 

Egne medlemssider, samt informasjon vedrørende rabattavtaler finnes også her. 

Vi har i denne perioden oppgradert plattform og nye hjemmesider. Både med forenklet medlemshåndtering og betalingsløsning. 

For å unngå store administrasjonstiltak fungerer dagens løsning meget godt. Vi ser på mulighetene for betaling via Vipps og vanlig 

bankoverføring. 
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Nettverksbygging 

Tesla Motors 

 

Foto: Tesla Motors Norge 

 

Vi har jobbet hardt for å oppnå et godt samarbeidsmiljø og gjensidig tillit og er nå så heldige å få god kontakt med ledelsen i Tesla 

Norge, samt Tesla Motors Inc.  

 

TOCN blir av Tesla omtalt for å ha blitt en mer profesjonell organisasjon og at samarbeidet mellom oss fungerer godt. De påpeker 

også ofte at det er fint at vi er en helt uavhengig organisasjon der vi ikke blir styrt eller påvirket av Tesla. Dette gjør at vi kan ta opp 

saker på vegne av medlemmene våre uten å være partisk. 

 

En del uformell dialog med ulike personer i Tesla-organisasjonen, Tesla superladerteam, service, marketing, ledelse, etc. 
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Sterling Anderson, Director of Autopilot Program 
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Elbilforeningen 

Vi har kommet til en enighet med Elbilforeningen og konkluderte med å avvikle medlemstypen kombinert medlemskap . 

Elbilforeningen har økt kontingenten, og kan ikke lenger gi rabatt på denne. Det blir feil om de gir rabatter til TOCN og ingen andre. 

I tillegg har Elbilforeningen og TOCN i øyeblikket to ulike løsninger for medlemsperiode og dette har så langt gitt oss en masse 

ekstraarbeid. Det er bedre at vi konsentrerer oss om det vi gjør best på hver vår side. 

Samarbeidet med Elbilforeningen har så langt vært bra, og det kan være vi kommer til en enighet ved et senere tidspunkt. Vi vet at 

Elbilforeningen nå gjør et løft ifm sitt medlemsystem og vil på sikt ha samme modell som oss hva gjelder innmeldingsdato og ikke 

kalenderår, slik det er idag. 

Andre relasjoner 

Pexip som sporty stilte sine lokaler til rådighet på kort varsel. 

Inspiria Science Centre, Grålum - Nok et høsttreff  

 

Nye fordelsavtaler 

Tide Forsikring 

Tide Forsikring er TOCN's mest populære medlemsfordel. Det er kanskje ikke så rart da dette kan hjelpe folk til å spare penger. 

Forsikring er noe alle bileiere må ha og blir man totalkunde kan man oppnå ytterligere besparelser. 

http://www.tocn.no/tide-forsikring/ 

BilXtra 

Avtale som gir  alle medlemmer 10% fast rabatt hos BilXtra ved handel i butikk eller på nett der medlemmer vil motta 

sesongbaserte spesialtilbud gjennom klubbens hjemmesider, samt Facebook.  

De er forhandler av Thule taksystemer, og tilbyr medlemmer en fast lavpris på Thule Flow takbokser mm. 

http://www.tocn.no/medlemsfordeler-hos-bilxtra/ 

Dekkmann 

Dekkmann leverer dekk- og felger, samt gode vilkår for både dekkhotell og skadegaranti. 

Det vil alltid være ulike priser hos ulike forhandlere. Spesielt de små selskapene kan gi gode og lave priser, men totalpakken som 

Det Dekkmann leverer i samarbeid med NAF er det svært få som slår. Det er derfor viktig å ta dette til betrakning ved slike kjøp. Det 

er for eksempel gratis dekkhotel det første året. Skadegaranti betyr at om du som kunde i løpet av garantitiden for eksempel 

punkterer et dekk eller kjører inn i en fortauskant får utbedret skaden eller Dekkmann gir deg nytt dekk. Uten at det koster deg som 

kunde noe. 

http://www.tocn.no/medlemsfordeler-dekkmann/ 
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NoFuel 

NoFuel leverer en mengde utstyr til elbiler, deriblant ladekabler, ladebokser (stasjonære og portable), trafo, etc. Samt en god del 

andre el-artikler som f.eks. elsykler og andre tilbehør. 

De leverer gjennom oss et av de rimeligste Type 2 kablene på markedet. 

http://www.tocn.no/medlemsfordeler-nofuel/ 

 

Adresser 

Styrets formelle adresse er Fornebuveien 12C, 1366 Lysaker. 

Regnskapets formelle adresse er Fornebuveien 12C, 1366 Lysaker. 
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ÅRSREGNSKAP 
Regnskapet 
Vi har en positiv utvikling i form av utplasserte og planlagte ladestasjoner. Ladefondet utgjør fortsatt en stor andel av utgiftsposten. 

Medlemsmassen har fått en meget positiv utvikling og vi ser at det bare øker. Vi ser derfor ingen grunn til å øke gjeldende 

kontingent. Vi ønsker dessuten at det skal være attraktivt å bli medlem og benytte seg av medlemsfordelene. 

Regnskap for perioden slik det opprinnelig ble forespeilet. 

 

 

Nytt i år er at vi også har åpnet mulighet for donasjon direkte til Ladefondet. Dette var noe flere ønsket seg og vi håper flere vil 

benytte seg av muligheten. Til nå har vi mottatt donasjoner til en verdi av 1.020,-. En stor takk til alle som donerte! 
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Budsjett 
Budsjett for neste periode. 

 

 

Enkelte poster var budsjettert høyere enn antatt og faktisk forbruk var betraktelig lavere. Dette kommer hovedsaklig av at de fleste 

treffene og arrangementene har vært kostnadsfrie. Vi ser imidlertid at neste periode vil kunne inneholde flere aktiviteter og vi 

ønsker derfor å videreføre budsjettet med små justeringer. 

Nytt for året er også styrehonorar. 
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LADEFOND 
Ladefondets arbeid (2015-2016) 
Ladefondets filosofi er å hjelpe til med å få bygd ut ladeinfrastrukturen for elbiler i Norge. Siden Teslaeiere har litt andre behov for 

plassering av ladepunkter enn andre elbiler, har fondet fokusert på steder som andre aktører ikke finner interessante. 

 

Det har også en utpreget grasrotprofil gjennom at innsatsen fra medlemmene i klubben er avgjørende. Både ved å bidra med 

midlene til å bygge opp fondet og ikke minst å finne, og bearbeide, gode lokasjoner. Det har vist seg å være like avgjørende at noen 

lokalkjente medlemmer tar den første muntlige kontakten. 

 

Status (pr. 31.05.16) 

I drift: 

Røros Hotell  - 1 ladepunkt 

Amfi Svolvær – 2 ladepunkter 

Ayanda Andenes – 1 ladepunkt 

Amfi Finnsnes – 2 ladepunkter 

Laponia Hotel, Arvidsjaur, Sverige -  1 ladepunkt. 

Joker Sørkjosen - 2 ladepunkter 

Skaidi hotell – 2 ladepunkter 

Skellefteå Stadshotel, Sverige -  1 ladepunkt 

Stryn Torg  - 2 ladepunkt 

Karasjok, 1 ladepunkt 

Under arbeid:  

Ålesund 

Karasjok  

Kirkenes 

Kommer: Sørkjosen, ett ladepunkt til 

Chademoadaptere 

Klubben mottok en gave på 15 Chademo-adaptere fra videoblogger og medlem Bjørn Nyland.  

Disse har blitt utplassert rundt om i Norge av hjelpsomme Teslaeiere ved ladestasjoner i Åndalsnes (Kiosk & Spill), Skjåk (Circle K), 

Røldal (Shell), Eidfjord (Quality Hotel Vøringfoss),  med flere. Det er også satt opp et kart som dekker disse, samt alle andre private 

utlånsadaptere.  

http://www.tocn.no/chademoutlan/ 
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Fremover nå vil vi prøve å konsentrere leveranser av Chademoadaptere. Det er lettere å få plassert ut disse enn ladere. Vi håper 

derfor og kunne plassere ut så mange som mulig i tiden som kommer. 

 

 

Bilde til venstre viser våre utplasserte Ladefondsladere og bilde til høyre viser de utplasserte Chademoladerne. 

 

 

 

 

18 
 



VEDTEKTER 
Vedtekter – 2015 

§ 1. Navn. 

Klubbens navn er Tesla Owners Club Norway (TOCN) eller Tesla Club Norway  

§ 2. Formål. 

Klubbens formål er:  

a. Å arbeide for å samle eiere og entusiaster av Tesla Motors sine kjøretøy. 

b. Å fremme et godt miljø for medlemmene. 

c. Å arbeide for økt interesse og kunnskap om elektriske kjøretøy nevnt i pkt. 2 a. 

d. Å arbeide for god trafikkultur og etikette  

e. Organisere sosiale arrangement. 

f. Enklere lading for medlemmer  

§ 3. Medlemmer. 

Som medlemmer kan opptas enkeltpersoner eller firmaer som eier eller er interessert i Tesla Motors sine kjøretøy. 

Medlemmer, ordinære og styremedlemmer kan avskjediges og utestenges ved 2/3 flertall på ordinær og ekstraordinær 

generalforsamling.  

§ 4. Kontingent. 

Medlemskontingenten fastsettes ved stiftelse og kan ved generalforsamling justeres ihht dokumenterte kostnader. 

Innbetalt kontingent refunderes ikke, men vil inngå i neste års regnskap. 

 § 5. Valg av styret. 

a. Klubben ledes av et styre bestående av Styreleder, Nestleder, 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Alle styrets medlemmer 

velges for en periode på 2 år om gangen, men på en slik måte at bare halve styret er på valg hvert år. Varamedlemmer velges for ett 

år av gangen. 

b. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede. Beslutninger gjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør 

formannens stemme utslaget. Varamedlemmer kalles inn til alle styremøtene, men har kun stemmerett når styret ikke er fulltallig. 

c. Styret skal holde minst ett møte hvert halvår. Medlemmer innkalles skriftlig. 
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§ 6. Medlemsnytt. 

Redaktøren velger selv sin redaksjon. Redaktøren innkalles til styremøter. Redaktørens jobb er å produsere ved behov, minimum to 

ganger i året. Redaksjonen er og ansvarlig for å arrangere avstemming av foto, utvelgelse og produksjon av medlemskalender. 

§ 7. Redaktør. 

På generalforsamling utnevnes det en Redaktør.  

§ 8. Kasserer. 

På generalforsamling utnevnes det en kasserer. Kasserer fører regnskap i henhold til god regnskapsskikk og forestår alle inn- og 

utbetalinger. Kasserer plikter å holde styret jevnlig oppdatert om klubbens økonomi. 

Klubben regnskapsperiode følger kalenderåret. Regnskap fremlegges i sammenheng med generalforsamling. 

§ 9. Generalforsamling. 

Styret innkaller til og bestemmer tid og sted for ordinær generalforsamling med minst 14 dagers varsel. Generalforsamlingen skal 

være avholdt innen 15. Juni. 

§ 10. Saker til behandling ved generalforsamling. 

a. Styrets beretning for året som er gått. 

b. Revidert regnskap for året som er gått. 

c. Valg av styre (medlemmer annet hvert år, varamedlemmer hvert år). 

d. Er det bare en kandidat til et verv anses denne som valgt. 

e. Andre saker som ønskes behandlet og er nevnt i innkallingen. Forslag til saker må være sendt styrets formann skriftlig senest 1. 

mnd. før generalforsamling. 

f. Ved vedtektsendringer er det nødvendig at minst 2/3 av de fremmøtte medlemmer stemmer for endringen. 

g. Det skal utnevnes en valgkomité ved avstemming for neste års styrevalg  

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling 

a. Styret innkaller til og bestemmer tid og sted for ekstraordinær generalforsamling. 

b. Ekstraordinær generalforsamling sammenkalles av styret, når styret finner grunn til det eller når minst halvparten av 

medlemmene forlanger det, med minst 14 dagers varsel. 

c. Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen. For at en sak skal anses vedtatt, er det 

nødvendig at minst halvparten av de fremmøtte medlemmer stemmer for. Ved vedtektsendringer er det nødvendig at minst 2/3 av 

de fremmøtte medlemmer stemmer for endringen. 
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§ 12. Styrehonorar  

Honorarets størrelse fastsettes på generalforsamling og fordeles av styret.  

§ 13. Organisasjonsform  

Forening ikke registrert i foretaksregisteret.  

 § 14. Oppløsning 

1. Forslag om oppløsning av klubben behandles på generalforsamling. For at oppløsning skal finne sted, er det nødvendig at minst 

2/3 av de fremmøtte stemmer for oppløsning. 

2. Den generalforsamling som bestemmer oppløsning, bestemmer med vanlig flertall hvordan klubbens eiendeler skal anvendes. 
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STYRETS GODKJENNELSE 
Styret i Tesla Owners Club Norway 

Flåm, den 11. juni 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Satheesh Varadharajan 

Styreleder 

----------------------------------------- 

Vigdis Haugland Asbjørnsen 

Nestleder 

 
 
 

     ----------------------------------------- ----------------------------------------- 

      Carina Larsen     Odd Bakken 

                                 Styremedlem    Styremedlem 

 

                     ---------------------------------------- 

                            Thomas Sommerfryd 

                                 Styremedlem 

  

 

 

 

                       ----------------------------------------- 

                                Bjørn Jarle Gundersen 

                                       Styremedlem 

  

 

  

  

         ---------------------------------------- 

                                   Roger Syversen 

                                     Styremedlem 
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