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INVITASJON TIL GENERALFORSAMLING
Invitasjon

Sted: Hunderfossen Hotell og Resort
Dato: Lørdag 9. juni 2017
Klokkeslett: 09:30 - Registrering av stemmeberettigede og fullmakter
Dagsorden
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av ordstyrer, styret innstiller på Arne Magnus Berge
3. Valg av referent, velges før oppstart
4. Valg av to personer til å undertegne protokollen
5. Årsberetning (perioden fom. juni 2017 tom. mai 2018) ved styreleder Satheesh
Varadharajan
7. Regnskap 2017-2018
8. Budsjett 2018-2019
9. Vedtekter
10. Valg av styre (valgkomiteen redegjør for sin innstilling)
11. Valg av valgkomité for neste periode
12. Orientering fra styret
11. Eventuelt, åpent forum (forslag og idéer for året som kommer) og avslutning ved
styreleder

Vel møtt og velkommen.

For styret
Satheesh Varadharajan, styreleder
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ÅRSBERETNING FOR 2017-2018
Styrets sammensetning i perioden
Styret har bestått av fem menn og fire kvinner:
Satheesh Varadharajan, styreleder
Vigdis Haugland Asbjørnsen, nestleder
Magnus Dahl Hegge, styremedlem
Sigurd Ingvaldsen, styremedlem
Elise Gundersen, styremedlem
Bjørn Lien, styremedlem
Carina Larsen, styremedlem
Roger Kolbu, varamedlem
Vigdis Margrethe Løver, varamedlem

Valgkomité
Snorre Sletvold
Sondre Sanne
Kristian Halvorsen
Odd Kåre Qvam Trøen

Styrets aktiviteter
Styret i Tesla Owners Club Norway har i perioden
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Hatt seks styremøter
Hatt to møter med Tesla, i tillegg til en del enkeltmøter
Hatt nesten daglig kontakt med hverandre gjennom sosiale medier
Administrasjon av ulike Facebook-grupper
Hatt en rekke møter med potensielle samarbeidspartnere
Fått på plass nye samarbeidsavtaler og styrket samarbeidet med enkelte parter
Utplassert CHAdeMO-adaptere
Planlagt og gjennomført treff
Handlet og utlevert rabatterte CHAdeMO-adaptere og Tesla Wall Connector (i overkant av 450 enheter)
Utført flere brukerundersøkelser om kundetilfredshet
I tillegg har deler av styret brukt mye tid på artikkelskriving og startet arbeidet med å etablere en egen gruppe med
publisering av redaksjonelt innhold.
Laget og distribuert TOCN-kalender for 2018
Publisert en omfattende fotokonkurranse blant medlemmene, der månedlige vinnere trekkes, samt hovedvinner kåres
på slutten av året. Premierte bilder presenteres i neste års TOCN-kalender
Laget og distribuert Miniguiden
Ansatt organisasjonskonsulent, Roger Kolbu
Laget Code of Conduct
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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.

9. - 11. juni 2017 - Landstreff på Gol
20. juni 2017 - Åpning av Tanum Superlader
30. august 2017 - Bergen
4. september 2017 - Oslo
16. september 2017 - Stavanger
7. oktober 2017 - Åpning av Hovden Superlader
14. oktober 2017 - Åpning av Lavik Superlader
19. oktober 2017 - Ladetest, Vulkan garasjeanlegg i Oslo
29. november 2017 - Bergen
3. januar 2018 - Tesla kundekveld i Bergen
31. januar 2018 - Bergen
20. februar 2018 - Bergen
22. februar 2018 - Bergen
16. - 18. mars 2018 - TOCN Vintertreff på Gol
3. mai 2018 - Hurtigruta Carglass kundekveld i Oslo
6. mai 2018 - Mjøsa rundt
26. mai 2018 - Jubileum på Tesla Kokstad i Bergen
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Medlemmer
Antall betalende medlemmer pr 3. juni 2018 var 2925 (1457 pr. 6. juni 2017). Medlemstallet har med andre ord mer enn doblet
seg. 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. Den
totale kapitalen i klubben er i overkant av 1,9 mill, som er en økning fra fjorårets 1.083.677 til årets 1.905.709.
Betaling foregår hovedsakelig gjennom betalingstjenestene PayPal og Stripe (tall til og med 31.05.18).
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 har innført ny betalingstjeneste via Stripe som gir mulighet for direkte betaling med bankkort.
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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. Vi prøver så godt vi kan å melde fra til Tesla når vi får rapporter om uheldige
opplevelser i forbindelse med service, utleveringer, mangel på oppfølging og andre lignende hendelser. Som oftest ser vi at slike
innrapporteringer løses på en positiv måte, men Tesla har fortsatt litt å jobbe med.
TOCN har også mye uformell dialog med ulike personer i Tesla-organisasjonen, Tesla superlader-team, service, marketing,
ledelse, etc. Styret deltok på utleveringseventet på Lillestrøm denne påsken, og har i etterkant fått invitasjon til å delta på flere
aktiviteter med Tesla.
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Det er verdt å merke seg at ingen andre klubber eller entusiastgrupper i Tesla-miljøet får lov til å være like aktive som TOCN er.
Det være seg å utlevere egenprodusert materiale, som eksempelvis Miniguiden, være med på utleveringer eller mulighet til
direkte møter med nøkkelpersoner innad i Tesla-organisasjonen.
Vi ønsker også å poengtere at det er mange års arbeid som er lagt ned i denne type samarbeid for å skape gjensidig tillit. Det
kreves dessuten en viss finesse og diplomatiske holdninger for å opprettholde et slikt vennskap og tydelig respekt fra begge
parter.

NAF
Vi har opprettet ytterligere kontakt for samarbeid med NAF. Vi er i dialog med både NAF sin forbrukeravdeling,
medlemsavdeling og test-/verkstedavdeling. Mer vil forhåpentligvis komme av samarbeidet her. I tillegg deler vi enkelte Teslanyheter med hverandre. Carina Larsen og Vigdis Asbjørnsen har deltatt på en episode av NAFs podcast; «Elbilpodden».

Dekkmann / Continental
Dekkmann leverer dekk og felger, samt gode vilkår for både dekkhotell og skadegaranti. De var med som supportteam på
isbanen på Vintertreffet på Golsfjellet. Der fikk vi vite mer om nye typer dekk som er på vei.

Hurtigruta Carglass
I tillegg til rabatter, har Hurtigruta vært veldig velvillige med å avholde temamøter.

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.
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KNA
Vi har nylig tegnet klubbmedlemskap i KNA. Noen av fordelene er å kunne delta på kurs og treff som vil kunne gi oss egen
arrangørlisens for banekjøring. Dette vil også kunne gi oss kontakt med andre bilklubber for evt. felles arrangement. Vi har vært i
dialog med KNA i forhold til regelverket for elbiler, og da i særdeleshet Tesla, for deltakelse på Street Legal og andre tilsvarende
arrangement (som i praksis for øyeblikket ikke er mulig).

Nye fordelsavtaler
Bilkomponenter
Bilkomponenter leverer ulike løsninger til både Model S og X, eksempelvis bagasjeromslys og dashboard-kamera.

Elbildeler AS
Et firma under vekst. Leverer slitedeler til Model S. I øyeblikket mest bremsedeler, men sortimentet utvides etter hvert.

Gytis Autek
Leverer gummimatter til bruk i Model S og X, samt skvettlapper til Model X.
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MPS Micropaint
Utfører spot repair og lakkering. Tesla-godkjent lakkverksted. Landsdekkende kjede.

Folierings Senter
TOCN har fått en god avtale med Foliering Senter, som holder til i Fredrikstad.

CAR SPA
CAR SPA har spesialisert seg på kosmetisk behandling av bil, både innvendig og utvendig.

Superprint og Alpha Autodesign AS
Leverandør innenfor skilt, dekor, firmaprofilering og messemateriell, samt foliering etc.

Thon Hotel Linne
Sommertilbud på opphold og lading.

Scandic Shine og Bilpleiebutikken
Norges største nettbutikk innen høykvalitets bilpleieprodukter, samt muligheter for å ta kurs o.l.
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Adresser
Klubbens formelle adresse er Fornebuveien 12C, 1366 Lysaker.
Regnskapets formelle adresse er Fornebuveien 12C, 1366 Lysaker.

Kontakt
Medlemsservice: Organisasjonskonsulent, Roger Kolbu – 917 59 275
Nestleder: Vigdis Asbjørnsen – 915 50 582
President/styreleder: Satheesh Varadharajan – 951 40 999
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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.
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Budsjett
Budsjett for neste periode:
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LADEFOND
Ladefondets arbeid (2017-2018)
Ladefondets filosofi er å hjelpe til med å få bygd ut ladeinfrastrukturen for elbiler i Norge. Etter å ha fokusert på Type-2 ladere
de 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. 31.05.18)
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 ladepunkt og ett på lager (ikke satt opp)
Skaidi hotell – 2 ladepunkter
Quality Hotel Skellefteå Stadshotell, Sverige – 1 ladepunkt
Stryn Torg – 2 ladepunkter
Karasjok – 1 ladepunkt
Vi har noen få ladere tilgjengelig på lager som er klare for utplassering.

CHAdeMO-adaptere
Det er satt opp et kart som viser oversikt over disse, samt alle andre private utlånsadaptere. Klubben har i dag en mengde
adaptere utplassert ved ladere eller tilgjengelig for utlån. I tillegg er det flere medlemmer som har stilt sine private adaptere til
disposisjon.
Nye adaptere er utplassert i Mo i Rana, Seljord, Sandnessjøen og på Gardermoen.
http://www.tocn.no/chademoutlan
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Fremover vil vi prøve å konsentrere leveranser av CHAdeMO-adaptere. Disse er lettere å få plassert ut enn ladere. Vi håper
derfor å kunne plassere ut så mange som mulig i tiden som kommer. Vi har flere adaptere på lager som venter på en passende
utplassering.

Venstre: Utplasserte Ladefondsladere - Høyre: Utplasserte CHAdeMO-adaptere
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VEDTEKTER
Vedtekter
§ 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 i hht 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.
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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.
§ 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
Hunderfossen, den 9. juni 2018

-----------------------------------------------------Vigdis Haugland Asbjørnsen
Nestleder

Satheesh Varadharajan
Styreleder

------------------------------------------------------Carina Larsen
Styremedlem

-----------------------------------------------------Magnus Hegge
Styremedlem

-----------------------------------------Bjørn Lien
Styremedlem

-----------------------------------------------------Elise Gundersen
Styremedlem

-----------------------------------------------------------------------Sigurd Johannes Ingvaldsen
Styremedlem
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