
 

 

 

 

ÅRSBERETNING 
2016-2017 

 

 

 
 

Tesla Owners Club 
Norway 

 

 

 

 

 



INNHOLD 
 

 

1. Invitasjon til generalforsamling 

2. Årsberetning for 2016-2017 

3. Årsregnskap 

4. Ladefond 

5. Vedtekter 

6. Styrets godkjennelse 

 

  

1 
 



INVITASJON TIL GENERALFORSAMLING 

Invitasjon 

 

 

Sted: Pers Hotel, Gol. (Sentrumsvegen 72, 3550 Gol) 

Dato: Lørdag 10. juni 2017 

Klokkeslett: 10:30  Registrering av stemmeberettigede og fullmakter 

 

 

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 2016 til juni 2017) ved styreleder Satheesh Varadharajan. 

7. Regnskap 2016-2017. 

8. Budsjett 2017-2018. 

9. Vedtekter. 

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

11. Eventuelt og avslutning ved styreleder. 

 

Vel møtt og velkommen. 

  

For styret 

Satheesh Varadharajan, styreleder 
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ÅRSBERETNING FOR 2016-2017 

Styrets sammensetning i perioden 

Styret har bestått av syv menn og to kvinner 

 

Satheesh Varadharajan, styreleder 

Vigdis Haugland Asbjørnsen, nestleder 

Odd Bakken, styremedlem 

Sigurd Ingvaldsen, styremedlem 

Bjørn Jarle Gundersen, styremedlem 

Bjørn Lien, styremedlem 

Carina Larsen, styremedlem 

Espen Limstrand, varamedlem 

Magnus Dahl Hegge, varamedlem 

Valgkomité 
Snorre Sletvold 

Sondre Sanne 

Christian Halvorsen 

Styrets aktiviteter 

Styret i Tesla Owners Club Norway har i perioden 

● Hatt fire styremøter. 

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

● Hatt nesten daglig kontakt med hverandre gjennom sosiale medier.  

● Administrert ulike Facebookgrupper. 

● Hatt en rekke møter med potensielle samarbeidspartnere. 

● Planleggingsfase for utplassering av CHAdeMO-adaptere. 

● Planlagt og gjennomført rekordmange treff. 

● I tillegg har deler av styret brukt mye tid på artikkelskriving, etc. 

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 en fin og innholdsrik periode. Vi ønsker spesielt å 

nevne disse arrangementene og hendelsene: 

 

10-12. juni - Landstreff 2016 i Flåm 

En reise i vakre Vestlandsfjell og fjorder. Ca. 50 deltakere fordelt på 29 biler, som også inkluderte TOCN årsmøte. 

https://www.tocn.no/2016/06/landstreff-flam 
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4. juli - Vår egen 4. juliparade - Lier til Holmenkollen 

https://www.tocn.no/2016/07/4-juliparade-lier-holmenkollen 

 

11. august - Spontantreff, Fornebu 

https://www.tocn.no/2016/08/bilder-fornebu-treffet-torsdag-11-august 
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29. august - Treff i Bergen 

25 biler på kjøretur over Fanafjellet til middag i Os. 

https://www.tocn.no/2016/08/treff-bergen-29-august 

 

31. august - Offisiell åpning av Nebbenes SC  

Arrangement i samarbeid med Tesla og Fortum. Lang konvoi fra Kløfta mot Nebbenes, – 155 biler talt ved åpningen. 

https://www.tocn.no/2016/09/nebbenes-har-na-apnet 
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26. september - Treff i Bergen 

25. oktober - Omvisning av servicesenteret på Rud 

30. oktober - Treff i Bergen  

Familiedag med Halloweendisco for barna. 

30. oktober - Treff  på Østlandet, Inspiria Sarpsborg 

Familiedag på Inspiria science center på Grålum utenfor Sarpsborg. Litt over 20 biler med eiere og familie.  

Tesla med to biler - en i utstillingen inne, og en ute for prøvekjøringer. 

https://www.tocn.no/2016/11/oktobertreff 

19-20. november - Julebord Vrådal 

Julebordet foregikk i Vrådal på Quality Straand Hotel med ca. 30 deltakere. 

https://www.tocn.no/2016/11/bilder-fra-julebordet-i-vradal 

30. november - Treff hos Tesla Kokstad 

Omvisning på verkstedet og felles kjøretur. 

3. desember - Superladeråpning av Bismo 

https://www.tocn.no/2016/12/skjak-superlader-offisielt-apnet 

11. desember - Bli kjent treff i Rogaland, Egersund 

10 deltakere på Sørvestlandets første treff. 

21. desember - Treff i Bergen med Hurtigruta Carglass 

https://www.tocn.no/2016/12/bilder-siste-treff-bergen 

31. desember - Lokal samling i Ålesund 

Spontant treff på Tesla Digerneset. Ekstra sporty deltakere fra Volda og Molde. 

https://www.instagram.com/p/BOsUIIeg-DY 

 

16. januar - Temamøte med NAF i Oslo, samt garantiutløpstest 

Antall deltakere: 8 biler på garantiutløpstest, 20 medlemmer på oppsummeringsmøtet med NAF. 

https://www.tocn.no/2017/01/oppsummering-treff-hos-naf 
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25. januar - Treff i Bergen 

Felles oppmøte hos Tesla Kokstad og felles kjøretur med middag. 

25. januar - Offisiell åpning av Lampeland Superlader 

Arrangement i samarbeid med Tesla, antall deltakere: 18 biler med eiere, en del lokale fremmøtte med kommunens ordfører i 

spissen. 

https://www.tocn.no/2017/01/bilder-apning-lampeland-superlader 

1. februar - Treff i Moss med Steinspruten 

17-19. februar -  TOCN Vintertreff på Gol 

En helg med kjøring på isbane med felles middag på Pers Hotell. 

Antall deltakere: 54 

https://www.tocn.no/2017/02/bilder-vintertreffet-2017 

 

8 
 

https://www.tocn.no/2017/02/bilder-vintertreffet-2017/
https://www.tocn.no/2017/01/bilder-apning-lampeland-superlader/


 

20. februar - TOCN temakveld hos Tesla Grorud. 

Nicola Tesla Rally Kroatia og elbilisme. 

15. mars - Temamøte med NAF i Bergen og garantiutløpstest 

29. mars - Bilpleietreff i Bergen 

Swisvax kom fra Lillehammer og hadde bilpleie demo hos Hurtigruta i Åsane. 

https://www.tocn.no/2017/03/bilpleie-klubbkveld-bergen 

15. april - Treff hos Dekkmann 

10 deltakere møtte opp hos Dekkmann Furuset. 

26. april - Treff i Bergen 

27. april - Tesla Clubhouse hos Tesla Rud 

Tesla inviterte til Clubhouse med tema bilpleie. Vigdis fortalte de fremmøtte hva TOCN holder på med.  

En del gode spørsmål kom opp som var verdt å ta med seg videre.  
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1. mai - Mjøsa rundt 

Vi inviterte med oss Mjøsen og Omegn Elbilforening og våget oss ut på en tur Mjøsa rundt 1. mai, en dag flere tusen 

motorsyklister er ute og kjører Mjøsa rundt. Mange motorsyklister og veteranbiler å se. En noe forsinket avslutning ved 

Vikingskipet i Hamar. 

https://www.tocn.no/2017/05/mjosa-rundt-1-mai 

 

6. mai - Offisiell åpning av Vinstra Superlader 

Arrangert i samarbeid med Tesla. Ca 15 biler ved åpningen. Bra oppmøte tatt i betraktning at det ble veldig kort forvarsel. 

https://www.tocn.no/2017/05/bilder-apningen-vinstra-superlader 

20. mai - Superladeråpning i Eidfjord 

Arrangert i samarbeid med Tesla. 

https://www.tocn.no/2017/05/eidfjord-superlader-offisiellt-apnet-lordag-20-mai 
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20. mai - Første ordinære TOCN-treff i Stavanger 

Q&A med Tesla, lett kakeservering og presentasjon fra Kverneland energi med tema solstrøm. 

15 deltakere. 

https://www.tocn.no/2017/05/forste-treff-stavanger-suksess 

 

9-11. juni - Landstreff på Gol 

Litt over 50 påmeldte deltakere. 
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Medlemmer 

Antall betalende medlemmer i inneværende periode er 1457 pr. 6. juni 2017. Medlemmene er fra alle fylker og TOCN er derfor 

landsdekkende. Det er jevnt mellom Standard og Signatur, ganske nøyaktig likt mellom begge medlemstypene. Facebook, 

Elbilforum og andre sosiale medier, blir generelt mye brukt ifm kontakt med medlemmene. Nyhetsbrev blir også sendt ved 

større viktige budskap. 

Økonomi 

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

Hovedsakelig går midlene til treff og profilering, i år blant annet til innkjøp av TOCN telt. Den totale kapitalen i klubben er i 

underkant av 1,1 mill som er en økning fra fjorårets 564.844 til årets 1.083.677 med hele 518.833. Betaling foregår hovedsakelig 

gjennom betalingstjenesten, PayPal. (Tall til og med 06.06.17) 

Styret forventer fortsatt en forsiktig 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 ser stadig på mulighetene for betaling via Vipps og vanlig bankoverføring. 
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Nettverksbygging 

Tesla 

 

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

Tesla Norge, samt Tesla Inc.  

 

TOCN blir av Tesla berømmet for å være en profesjonell organisasjon der samarbeidet 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. 

 

TOCN har også mye uformell dialog med ulike personer i Tesla-organisasjonen, Tesla superlader-team, service, marketing, 

ledelse, etc. I det siste har det vært en del felles arrangement i forbindelse med åpning av superladere, der åpning av Nebbenes 

var det største. 

NAF 

VI har opprettet kontakt og samarbeid med testavdelingen hos NAF til felles nytte for NAF og Tesla-eiere. Vi har fått testet 14 

biler med nærmere 100.000 km på odometeret.  

Nå har vi fått første forespørsel motsatte vei, der vi kunne bistå dem med å fremskaffe lån av en eldre Model S for intern 

opplæring, mot gratis hjulstillingskontroll til eieren. 
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Dekkmann / Continental 

Dekkmann leverer dekk- og felger, samt gode vilkår for både dekkhotell og skadegaranti. Vi ble invitert på Børning 2 premiere 

der noen heldige  medlemmer også fikk tatt del. Også denne vinteren ble det utført vinterdekktest der mange klubbmedlemmer 

var representert. 

Vintertreffet og isbanekjøringen som ble arrangert på Gol var veldig populært og det ble enighet om at dette var noe som skulle 

gjøres årlig. 

Hurtigruta Carglass 

I tillegg til rabatter, har Hurtigruta vært veldig velvillige med å avholde temamøter, enten ved å stille selv eller ved å låne ut 

lokaler til treff. 

Swissvax 

Vi har et godt samarbeid med Swissvax der de stiller opp på ulike treff, gir gode råd og rabatter. De har etter at de solgte sin 

opprinnelige webshop, gitt klubbens medlemmer tilgang til deres proff-webshop for forhandlere. 

Andre relasjoner 

Inspiria Science Centre, Grålum - Nok et høsttreff  

 

Nye fordelsavtaler 

 

Wright kjøreskole 

TOCN har fått en god avtale med Wright trafikkskole som har flere lokasjoner rundt om i Norge. Her får TOCN-medlemmer 

rabatterte priser på BE og B96 kurs og opplæring. 

Tesla 

Meget god rabatt på Wallconnector og CHAdeMO-adapter. Rabatten er 35% av veiledende pris. Disse må bestilles via tocn.no i 

en felles bestilling. 

 

Adresser 

Klubbens formelle adresse er Fornebuveien 12C, 1366 Lysaker. 

Regnskapets formelle adresse er Fornebuveien 12C, 1366 Lysaker. 
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ÅRSREGNSKAP 

Regnskapet 

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: 

 

Enkelte poster var budsjettert mer forsiktig enn antatt og faktisk forbruk ble noe høyere. Det har vært mange flere treff 

sammenlignet med forrige periode. Der åpningen av superladeren på Nebbenes stod for en stor andel av utgiftene. Dette 

grunnet TOCN telt, flyers, klistremerker, etc. 
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Budsjett 

Budsjett for neste periode: 
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LADEFOND 

Ladefondets arbeid (2016-2017) 

Ladefondets filosofi er å hjelpe til med å få bygd ut ladeinfrastrukturen for elbiler i Norge. Etter å ha fokusert på Type-2 ladere 

tidligere år, har fokuset nå blitt flyttet til CHAdeMO-adaptere som plasseres ved CHAdeMO ladestasjoner, samt utlånsadaptere 

som er tilgjengelig for lengre turer. 

 

Status (pr. 31.05.17) 

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 - 1 ladepunkter 

Skaidi hotell – 2 ladepunkter 

Skellefteå Stadshotel, Sverige -  1 ladepunkt 

Stryn Torg  - 2 ladepunkt 

Karasjok, 1 ladepunkt 

Chademoadaptere 

Det er satt opp et kart som viser oversikt over disse, samt alle andre private utlånsadaptere. Klubben har i dag 15 adaptere 

utplassert ved ladere eller tilgjengelig for utlån. I tillegg er det flere medlemmer som har stilt sine private adaptere til 

disposisjon. 

http://www.tocn.no/chademoutlan  

  

 

19 
 

http://www.tocn.no/chademoutlan


Fremover vil vi prøve å konsentrere leveranser av Chademoadaptere. Det er lettere å få plassert ut disse enn ladere. Vi håper 

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

 

 

Til venstre: våre utplasserte Ladefondsladere. Til høyre: utplasserte CHAdeMO-adaptere. 
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VEDTEKTER 

Vedtekter – 2016 

§ 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 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 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 

Styremedlem 

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

Odd Bakken 

Styremedlem 

 

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

Bjørn Lien 

Styremedlem 

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

Bjørn Jarle Gundersen 

Styremedlem 

 

 

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

Sigurd Johannes Ingvaldsen 

Styremedlem 
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