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INVITASJON TIL GENERALFORSAMLING 

 

 

Invitasjon 
Sted: Best Western Stav Hotel, Trondheim (Malvik)  

Dato: Lørdag 8. juni 2019 
Klokkeslett: 10:00 - Registrering av stemmeberettigede  

Dagsorden  

1. Godkjenning av innkalling 
2. Valg av ordstyrer (styret innstiller på André W. Asbjørnsen) 
3. Valg av referent, velges før oppstart 
4. Valg av to personer til å undertegne protokollen 
5. Årsberetning (perioden fom. juni 2018 tom. mai 2019) ved styreleder Satheesh Varadharajan 
6. Regnskap 2018-2019 
7. Budsjett 2019-2020 
8. Vedtekter 
9. Valg av styre (valgkomiteen redegjør for sin innstilling) 
10. Valg av valgkomité for neste periode 
11. Orientering fra styret 
12. 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 2018-2019 

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 

Terje Choi Førsund, varamedlem 

Vigdis Margrethe Løver, varamedlem 

Valgkomité 
Odd Kåre Qvam Trøen 
Snorre Sletvold 

Ingjerd Holen 

Kristian Halvorsen 

 

Styrets aktiviteter 

Styret i Tesla Owners Club Norway har i perioden 

● Hatt fem styremøter og noen arbeidsgruppemøter over Skype 

● Hatt to møter med Tesla 

● Hatt daglig kontakt med hverandre gjennom sosiale medier 

● Administrert ulike Facebook-grupper 

● Hatt en rekke møter med potensielle samarbeidspartnere 

● Fått på plass nye samarbeidsavtaler og styrket samarbeidet med enkelte parter 

● Utplassert elleve nye CHAdeMO-adaptere 

● Utplassert to nye Ladefondsladere 

● Planlagt og gjennomført treff 

● Utført brukerundersøkelse om kundetilfredshet relatert til verkstedbesøk 

● Utført brukerundersøkelse om opplevd avvik i bilens bremsesystem 

● Publisert relevant redaksjonelt innhold samt publisert over 90 (!) artikler  

● Gjennomført en omfattende fotokonkurranse blant medlemmene 

● Laget og distribuert TOCN-kalender for 2019 med innhold fra fotokonkurransen 

● Oppdatert og distribuert MiniGuiden, der siste utgave inneholder relevant info for Model 3 

● Gjennomført flere lokale treff i ulike deler av landet. Noen av disse har vært i samarbeid med Tesla 

● Knyttet et tettere samarbeid med en rekke utenlandske Tesla-klubber 

● Vært aktivt med i utvikling av TOCN CoverClub og lansert klubbens egen bilforsikring sammen med CoverMe 

● Deltatt på Teslas utleveringsmaraton på Lillestrøm 
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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.  

8. - 10. juni 2018 – Landstreff på Hunderfossen 

1. juli 2018 – Bergen 

4. august 2018 – Superladeråpninger i Møre og Romsdal 

24. august 2018 – Treff i Bodø 

29. august 2018 – Bergen  

2. september 2018 – Familiedag - Tusenfryd  

10. september 2018 – Mr & Mrs T on Tour – Oslo 

26. september 2018 – Tesla Drive In – Bergen  

2. oktober 2018 – Temakveld Dekkmann – Oslo  

16. oktober 2018 – Quest Shooting Brake – Oslo  

31. oktober 2018 – Bilpleiebutikken – Oslo  

31. oktober 2018 – Bilpleiebutikken – Bergen  

15. november 2018 – Tesla Model 3 – Oslo  

22. november 2018 – Tesla Model 3 – Bergen  

28. november 2018 – Women and Tesla – Oslo  

30. november 2018 – Trondheim 

1. desember 2018 – Bergen 

8. – 10. mars 2019 – Vintertreff – Golsfjellet 

13. april 2019 – Bilpleiebutikken – Oslo 

4. mai 2019 – Mjøsa rundt 
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Medlemmer 

Klubben har sett en markant økning i 

medlemstallet siden 2017. Antall 

betalende medlemmer pr 4. juni 2019 

var 3880 (2925 pr. 3. juni 2018), noe som 

bidrar til en sterk økonomi.  

Klubben har gjort konkrete grep blant 

annet med tanke på mottagelsen av nye 

medlemmer inn i den store gruppen på 

Facebook, som har bidratt positivt til 

dette. Blant annet har vi begynt å sende 

velkomstmelding til nye medlemmer, der 

vi gir en kort informasjon om klubben, medlemsfordeler m.m. 

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

mellom begge medlemstypene. Facebook og andre sosiale medier blir generelt mye brukt ifm. kontakt med medlemmene. 

Nyhetsbrev blir også sendt ved større viktige budskap. TOCN CoverClub genererer også en del nye medlemmer. 

 

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 2,6 mill, som er en økning fra fjorårets 2 millioner.  

Betaling for medlemskontingenten foregår hovedsakelig gjennom betalingstjenestene PayPal og Stripe. 

Styret har sett behovet for å tilby medlemmene flere treff og interessante samlinger, hvilket har resultert i mer utgifter enn 

budsjettert. Herunder kostnader til sosiale treff som Tusenfryd, lokale arrangement i ulike regioner og ikke minst et av årets 

høydepunkter - vintertreffet på Golsfjellet. Baneleien alene var på 40.000 kroner. Denne perioden har dessuten vært 

ekstraordinær, da Pers Hotell var sene med å sende faktura for vintertreffet i 2018. Dette gjør at det måtte kostnadsføres to 

vintertreff i samme regnskapsperiode, og som forklarer noe av overforbruket vs budsjettet. 

For kommende periode ønsker vi rammer til å kunne gjennomføre enda flere treff, spesielt ute i de ulike regionene. Styret vil 

jobbe videre med fokus på å få flere og mer aktive regioner.  

Styret forventer fortsatt en sterk økning i medlemstallet i kommende periode. Dette særlig med tanke på en stor mengde 

fremtidige Model 3-utleveringer, samt en fordelaktig forsikringsavtale for Model 3 hos CoverClub. 
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Hjemmesiden – tocn.no 

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

informasjon med over 90 nye artikler i inneværende periode. Egne medlemssider, samt informasjon vedrørende rabattavtaler, 

finnes også her. Her finnes også linker til både forsikringssiden og det helt nye TOCN Forum, forum.tocn.no 

Profilering 

Miniguiden inneholder nyttige tips til eiere, og den har vist seg veldig fin å benytte til profilering. Den har etter to revideringer 

fått inn informasjon om Model 3 og firmware versjon 9. Denne er blitt delt ut på treff og arrangementer, til enkelte 

samarbeidspartnere for videre distribusjon, og ved utleveringer hos Tesla.  

Vi har fått laget en del profilartikler for å lettere være synlige i ulike sammenhenger, noe som har vist seg veldig nyttig på store 

utearrangement, som vintertreffet, men også ved utdeling av miniguide ved stopp på ulike superladere, og ved Teslas 

utleveringseventer på Lillestrøm. Det ble her, for noen av effektenes del, kjøpt inn i et større volum for å kunne ha på lager for 

senere benyttelse. Det ble også gjort en engangsinvestering for å kunne trykke logoer på stoff. Ettersom Tesla ønsker å ha 

klubben oftere med på ulike eventer, er det viktig å kunne skille seg tydelig ut som TOCN, og ikke som en ansatt av Tesla Norge. 
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Nettverksbygging 

Tesla 

Den norske ledelsen i Tesla har gjennomgått større endringer og utskiftinger. Det gode samarbeidet har forankret seg også i den 

nye ledelsen.  

Det er verdt å merke seg at ingen andre klubber eller entusiastgrupper i Tesla-miljøet får lov til å være like tett på Tesla Norge 

som TOCN er. Det være seg å utlevere egenprodusert materiale (f.eks Miniguiden), være med på utleveringer, eller ha mulighet 

til å få møter direkte med nøkkelpersoner innad i Tesla-organisasjonen. 

Vi ønsker også å understreke 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 

NAF trapper stadig opp sin elbilsatsning og ser i den sammenheng TOCN som en verdifull bidragsyter. Nyttige kontakter knyttet 

gjennom møter. 

Dekkmann / Continental 

Dekkmann har bidratt med både temakvelder og sin deltakelse på årets populære Vintertreff. Utvikling, utvelgelse og test av 

felger til Model 3 ble gjennomført sammen med TOCN og dets medlemmer. 

KNA 

Vårt klubbmedlemskap i KNA har gitt oss en større arena der vi får utfolde oss. Vi har blitt tatt positivt imot av de mer 

veletablerte bilmiljøene, hatt noen fruktbare møter, og så smått begynt å benytte oss av kontaktnettet.  
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Nye fordelsavtaler 

TOCN har i hele perioden jobbet hardt og målrettet for å få inn proffe aktører som kan tilby gode produkter og tjenester til 

klubbens medlemmer. Styret har også fokusert på muligheten av å arrangere treff & fagkvelder hos aktørene i stadig større grad. 

EV Services – tilbyr rabatt på verkstedtjenester, i første omgang i Bergen men snart også i Oslo. 

Black Diamond Foliering Studio – gir våre medlemmer god rabatt på solfilm, helfoliering, lakkbeskyttelse m.m. i Oslo. 

Mad Autospa Jaren – er en ny aktør innen lakkbeskyttelse og lakkbehandling. 

Nonbye – sentralt i Oslo tilbyr Nonbye foliering til klubbens medlemmer. De har foliert Teslaer siden 2013. 

Nordic Bilpleie – Tromsø-bedrift som gir rabatt på alle behandlinger (Modesta, C-Quartz, swiss voks samt interiørrens). 

The New Aero – en en svensk felgprodusent som spesialproduserer aerodynamiske felger til Tesla. 

Swissvax Center Lillehammer – spesialister på bilpleie, herunder beskyttelsesfilm, spot repair, polering, rens m.m.. 

Asker Autospa – leverer alle typer bilpleietjenester, som lakkforsegling, coating, solfilm, rens & polering, felgbehandling m.m.. 

Advokatfirmaet Hammervold Pind – har kontorer i Oslo, Bergen, Halden og Stavanger. 

Ødegården Auto – verksted på Kolbotn og Trollåsen. Gir tilpassede servicetjenester til Tesla. 

Ruyters Premium Car Care – medlemmer i Stavanger-regionen kan få utvendig og innvendig pleie av sine biler her. 

Poleringskongen Gjøvik – tilbyr et bredt spekter av tjenester, samt produkter i nettbutikken med rabatt til medlemmene. 

Svensk MattDesign – produserer formsydde tepper til Tesla. 

Randesund Trafikkskole – gir rabatt på flere kjøreskoletjenester i Kristiansand. Har Model X som kjøreskolebil. 

Scandinano AS – tilbyr solfilm, styling, foliering og dekor. Holder til i Drammen. 

Carinas Teslaskuff – gir rabatt på den kjente, originale Teslaskuffen. 

Felgteknikk – spesialister på felgreparasjoner, med lokaler i Fredrikstad og Oslo. 

Switch Custom Car Wraps – foliering og solfilm, med god rabatt til klubbens medlemmer. Holder til i Oslo. 

RALO – gir medlemmer rabatt på nettbrettholdere, bagasjeromavskjermer m.m. 

GP Hjelde – Verdals-bedrift som kan tilby rabatt på chrome delete og solfilm. 
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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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REGNSKAP OG BUDSJETT 

Regnskap for perioden 2018-2019 og budsjett for perioden 2019-2020 

Medlemsmassen har fått en meget positiv utvikling, og vi ser at den stiger kraftig. 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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LADEFOND 

Ladefondets arbeid (2018-2019) 

Ladefondets filosofi er å hjelpe til med å bygge ut ladeinfrastrukturen for elbiler i Norge. Da generiske hurtigladere nå er mer 

utbredt, har hovedfokus vært CHAdeMO-adaptere. Men vi har også fått plassert ut noen vanlige ladere. I siste periode er to slike 

utplassert på Brønnøysund Flyplass og ved Sommarøy Camping & Marina, utenfor Tromsø.  

 

Status (pr. 01.06.2019) 

I drift: 

Røros Hotell – 1 ladepunkt 

Amfi Svolvær – 2 ladepunkter 

Ayanda Andenes – 1 ladepunkt 

Amfi Finnsnes – 2 ladepunkter 

Laponia Hotel, Arvidsjaur, Sverige – 1 ladepunkt 

Skaidi Hotel – 2 ladepunkter 

Quality Hotel Skellefteå Stadshotell, Sverige – 1 ladepunkt 

Stryn Torg – 2 ladepunkter 

Karasjok – 1 ladepunkt 

Brønnøysund Lufthavn – 1 ladepunkt (sammen med tre fra Tesla) 

Sommarøy Camping & Marina – 1 ladepunkt 

To nye lokasjoner har i denne perioden fått hver sin lader; Brønnøysund og Sommarøy. I tillegg har den ene laderen i Skaidi blitt 

byttet ut med en ny. 

CHAdeMO-adaptere 

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

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

adaptere til disposisjon. Nye adaptere er utplassert på 11 nye lokasjoner siden siste årsmøte. 

http://www.tocn.no/chademoutlan 
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CCS-adaptere 

Vi følger utviklingen for CSS-adaptere og ser på muligheten for å utplassert slike. Da bruk av CCS-adapter krever en 

etterinstallasjon i bilen, og CCS adapter følger med i forbindelse med ombyggingen, ser det foreløpig ikke ut til at det vil være 

hensiktsmessig å kjøpe inn og legge ut CCS-adaptere. 

 

      

Venstre: Utplasserte Ladefondsladere - Høyre: Utplasserte CHAdeMO-adaptere  
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VEDTEKTER FOR  
TESLA OWNERS CLUB NORWAY (TOCN) 

Stiftet 28.09.2013 
Vedtatt av Generalforsamlingen 9. JUNI 2018. 

 

INNLEDENDE BESTEMMELSER  
 
§ 1 Navn 

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

 

§ 2 Klubbens formål 

1. Arbeide for å samle eiere og entusiaster av Tesla Motors sine kjøretøy. 

2. Fremme et godt miljø for medlemmene. 

3. Fremme medlemmenes interesse ovenfor Tesla og klubbens samarbeidspartnere. 

4. Arbeide for økt interesse og kunnskap om Tesla Motors sine kjøretøy. 

5. Arbeide for god trafikkultur og etikette 

6. Organisere sosiale arrangement. 

7. Jobbe for enklere lading for medlemmer 

 

§ 3 Medlemmer 

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

2. Medlemmer kan avskjediges og utestenges ved 2/3 flertall på ordinær og ekstraordinær 
generalforsamling. 

 

§ 4 Kontingent 

1. Størrelsen på kontingenten fastsettes av generalforsamlingen for det påfølgende kalenderår. 

 

MEDLEMMER, TILLITSVALGTE OG ANSATTE 
 
§ 5 Kjønnsfordeling 
 

1. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv., bør begge kjønn være representert.  
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§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 
 

1. For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 18 år, vært medlem av klubben i minst én 
måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan avgi stemme ved fullmakt. 

2. En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i klubben: medlem av styret, 
valgkomité, kontrollkomité, revisor.  

3. Forslagsrett: Alle medlemmer har rett til å foreslå saker til generalforsamlingen.  
 
§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker 
 

1. En arbeidstaker i klubben/administrasjonen er ikke valgbar til styre eller valgkomité. Tillitsvalgt som 
får relevant ansettelse i organisasjonsleddet, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, 
og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.  

2. Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som kan sammenlignes 
med et ansettelsesforhold.  

3. Ansatte med relevant stilling i organisasjonen har møte-, tale- og forslagsrett i styret. 

 
§ 8 Inhabilitet 

1. En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i klubben er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for 
en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  

1.1. når vedkommende selv er part i saken,  

1.2. når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i 
sidelinje så nær som søsken,  

1.3. når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,  

1.4. når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et 
organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.  

2. Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke 
tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan 
innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har 
nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en 
part. 

3. I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. 
Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av 
dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers 
ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. 
Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før 
spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved 
avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. 

4. I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil.  
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§ 9 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll  
 

1. Når ikke annet er bestemt, er styret, komiteer og utvalg i klubben vedtaksføre når et flertall av 
medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er 
møteleders stemme avgjørende.  

2. Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling (f.eks epost) eller ved fjernmøte (telefon eller Skype). 
Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med 
forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det 
fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle 
møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre. 

3. Det skal føres protokoll fra styremøter. 

 
§ 10 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse 
 

1. Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i 
forbindelse med utførelsen av vervet. 

2. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.  

3. Godtgjørelse til styret og evt. ansatte skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. 

 

ØKONOMI 
 
§ 11 Regnskap, revisjon, budsjett mv. 
 

1. Klubben skal føre et strukturert budsjett og regnskap. Regnskapsåret går fra 1.juni. 

2. Bankkonti skal være knyttet til klubben og skal disponeres av to personer i fellesskap. 
Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. 

3. På generalforsamlingen skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i 
resultatregnskapet. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med 
mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en egen kolonne 
når årsregnskapet fremlegges.  

4. Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer.  

5. Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til 
klubbens størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av Generalforsamlingen. 

 

GENERALFORSAMLING, STYRE, UTVALG MV.  
 

§ 12 Generalforsamlingen 

1. Generalforsamlingen er klubbens høyeste myndighet som avholdes hvert år innen 15. juni. 

2. Generalforsamlingen innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. Forslag som skal behandles på 
Generalforsamlingen, må være sendt til styret senest fire uker før Generalforsamlingen. Fullstendig 
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sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til Generalforsamlingen må være gjort 
tilgjengelig senest én uke før Generalforsamlingen.  

3. Ved innkalling i strid med bestemmelsen avgjør Generalforsamlingen hhv. under godkjenning av 
innkalling og godkjenning av sakslisten, om Generalforsamlingen er lovlig innkalt og om det er saker 
som ikke kan behandles.  

4. Generalforsamlingen er vedtaksført med det antall godkjente medlemmer som møter. 

5. På Generalforsamlingen kan ikke behandles forslag om endring i lov og bestemmelser som ikke er 
oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 
av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det, ved godkjenning av sakslisten. 

 
§ 13 Ledelse av Generalforsamlingen 

1. Generalforsamlingen ledes av en valgt ordstyrer. Det kan velges flere referenter. 

 

§ 14 Generalforsamlingens oppgaver  

Generalforsamlingen skal:  

1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 

2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. 

3. Velge ordstyrer, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen. 

4. Behandle styrets årsberetning for klubben. 

5. Behandle klubbens regnskap. 

6. Behandle forslag og saker. 

7. Vedta budsjett, herunder styrets samlede styrehonorar. 

8. Foreta følgende valg:  1

8.1. Leder eller nestleder. 

8.2. 2 eller 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.  2

8.3. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 

8.4. Utnevne kasserer, som skal føre regnskap i henhold til god regnskapsskikk og holde styret 
løpende orientert om klubbens økonomi. 

9. Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer kan velges samlet. Deretter velges 
varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 

 
§ 15 Stemmegivning på Generalforsamlingen 

1. Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med 
alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte 
eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  

1 Leder, nestleder og styremedlemmer velges annet hvert år, mens varamedlemmer velges for ett år av gangen. 
Generalforsamlingen kan i tillegg velge andre tillitsvalgte det er behov for. 
2. Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver. 
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2. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det 
skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler 
som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det 
skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.  

3. Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, 
foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg 
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

4. Hvis det bare er én foreslått kandidat til et verv, kan forsamlingen stemme med akklamasjon.  

 

§ 16 Ekstraordinær generalforsamling 

1. Ekstraordinær generalforsamling innkalles av klubbens styre med minst 14 dagers varsel etter: 

1.1. Vedtak av styret. 

1.2. Skriftlig krav fra mer enn 100 medlemmer. 

2. Sakslisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort 
tilgjengelig på klubbens internettside eller annen forsvarlig måte.  

3. En ekstraordinær generalforsamling er vedtaksført med det antall godkjente representanter som 
møter.  

4. Ekstraordinær generalforsamling skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet 
om innkalling av den ekstraordinære generalforsamling.  

5. Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør den ekstraordinære Generalforsamlingen hhv. under 
godkjenning av innkalling og godkjenning av sakslisten, om den ekstraordinære generalforsamlingen 
er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 

 

§ 17 Klubbens styre 

Klubben ledes og forpliktes av styret som er klubbens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene.  

Styret skal bl.a.: 

1. iverksette generalforsamlingens vedtak og bestemmelser, 

2. arbeide med saker som er nevnt i § 2, klubbens formål, 

3. oppnevne utvalg/komiteer etter behov samt utarbeide mandat/instruks for disse, 

4. påse at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er 
fattet på generalforsamlingen, sørge for at klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- 
og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring, 

5. avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styremedlemmene forlanger det. Som et 
minimum skal det avholdes to styremøter årlig. 

 
§ 18 Valgkomité  

1. Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på 
kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på generalforsamlingen. 
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2. Hvis et medlem av valgkomité blir kandidat til et styreverv, plikter vedkommende å tre ut av 
valgkomiteen umiddelbart.  

 

§ 19 Redaksjon  

1. På generalforsamlingen kan det, om nødvendig, utnevnes en redaktør. 

2. Redaktøren velger selv sin redaksjon. Redaktøren innkalles til styremøter, og har talerett.  

 

ØVRIGE BESTEMMELSER 
 

§ 20 Lovendring  

1. Lovendring kan bare foretas på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling i klubben etter å ha 
vært oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 

 
§ 21 Oppløsning  

1. Forslag om oppløsning av klubben behandles på generalforsamling. For at oppløsning skal finne sted, 
er det nødvendig at minst 3/4 av de fremmøtte stemmer for oppløsning. 

2. Den generalforsamling som bestemmer oppløsning, bestemmer med 3/4 flertall hvordan klubbens 
eiendeler skal anvendes. Oppløsning gjennomføres ikke med mindre det enes om fordeling av 
eiendelene. 
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INNKOMNE SAKER 

Sak 6a: Styret må opprette retningslinjer og prosedyrer for håndtering av sosiale medier, 

herunder moderatorenes rolle 

Forslag innsendt av: Trond Klaveness, medlem #4470 

Styrets forslag til vedtak: 

Styret skal i kommende periode lage klare retningslinjer og prosedyrer for hvordan administratorer og moderatorer håndterer 

innlegg på klubbens Facebook-grupper.  

 

Sak 6b: Elektronisk forhåndsstemming på generalforsamling 

Forslag innsendt av: Kristian Halvorsen, medlem #891 

Styrets forslag til vedtak: 

Styret skal i kommende periode utrede ulike metoder for sikker elektronisk avstemning, samt se på kostnadsbildet. Styret skal 

deretter fremlegge en innstilling til neste generalforsamling, sommeren 2020.  

Styrets begrunnelse: 

Det er ønskelig med en debatt for å komme fram til riktige valg og de beste kandidatene for styreverv. Ved å forhåndsstemme 

får en ikke ta del i denne debatten, og styret mener derfor at forhåndsstemming ikke er bra for demokratiet. Samtidig ønsker vi 

at medlemmene får en mulighet til å stemme uten å fysisk møte, og vi velger derfor å utrede erfaringer og muligheter for en 

elektronisk avstemning i forbindelse med videostreaming av generalforsamlingen. 

 

Sak 6c: Generalforsamling skal avholdes i kommunen hvor klubben er registrert 

Forslag innsendt av: Kristian Halvorsen, medlem #891 

Styrets forslag til vedtak: 

Styret ønsker videreføring av dagens praksis, der klubben står fritt til å gjennomføre generalforsamling på ulike steder i landet. 

Styrets begrunnelse: 

Styret ønsker ikke at samtlige generalforsamlinger må avholdes i Bærum kommune, da klubben er landsdekkende. Ønsket er å 

avholde årsmøtet på en lokasjon som er geografisk sentralt plassert, slik at stedet er tilgjengelig fra flere landsdeler. Styret 

ønsker derfor muligheten til å velge gode lokasjoner, og samtidig variere mellom de ulike landsdelene.  
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STYRETS GODKJENNELSE 

Styret i Tesla Owners Club Norway 

Stav Hotel Trondheim, den 8. juni 2019 

 

     

Satheesh Varadharajan 

Styreleder 

 

 

 
 

 

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

Vigdis Haugland Asbjørnsen 

Nestleder 

  

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

Carina Larsen 

Styremedlem 

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

Magnus Hegge 

Styremedlem 

 

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

Bjørn Lien 

Styremedlem 

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

Elise Gundersen 

Styremedlem 

 

 

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

Sigurd Johannes Ingvaldsen 

Styremedlem 
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