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Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i klubben. Styrets arbeid og aktivitet sammen med 
regnskapet skal årsberetningen gi et bilde på aktivitet og økonomisk status i klubben. 

 
 
1. Styrets sammensetning i jubileumsåret 
 
Styret har i denne perioden bestått av: 

• formann Bernt Johan Thorsen 
• nestformann Erling Hetland 
• kasserer Kjell Melhus 
• styremedlem Reidar Kvinnesland  
• sekretær Gunnar Johan Eljervik 

 
 
 
2. Styrets arbeid 
 
Styremøter 
Det er avholdt to styremøter hvor seks saker er behandlet. I tillegg har styremedlemmene hatt 
uformell telefonkontakt.  
 
Markering av 10-årsjubileum og Vårspretten 2017 
Også i år har en vesentlig del av styrets arbeid vært rettet mot forberedelse og gjennomføring av 
Vårspretten 2017. Spesielt med tanke på at styret også valgte denne dagen å makere klubbens 
10-års jubileum. I anledning jubileet fikk alle medlemmene et krus med logoen til Gnisten 
Tempoklubb Haugaland. Ca. 45 deltok på Vårspretten, de aller fleste hjemmehørende i Sør-
Rogaland. Etter den sedvanlige starten på dagen i Kvalavåg med tradisjonell bevertning, gikk årets 
kjøretur via Kopervik, Vea, Åkrehamn, videre til Skudeneshavn torg via Syre og med ”pit-stop” 
på Langåker. Alle som deltok på Vårspretten fikk også i år gratis servering og t-skjorte. Det ble 
igjen en flott dag, både med tanke på været og arrangementmessig. 
 
Annet 
Gnisten Tempoklubb Haugaland har egen nettside som administreres av Norsk Tempoklubb. 
Klubben har også egen offentlig og åpen gruppe på Facebook, og denne har per desember 2017 
276 medlemmer, mot ca. 228 medlemmer for ett år siden. 
 
Klubben ble i 2015 registrert i Norsk Tipping sin Grasrotandel. Grasrotandelen er en ordning 
som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi 5 prosent av spillinnsatsen direkte til et lag 
eller en forening. Totalt 23 spillere har nå registrert Gnisten Tempoklubb Haugaland som sin 
grasrotandelmottaker, noe som i løpet av 2017 gav kr 8 150,- til klubben. Styret oppfordrer 
fortsatt både medlemmer og andre spillere til å gi sin grasrotandel til Gnisten Tempoklubb 
Haugaland. 
 
 
 
3. Aktiviteter 
 
Klubben har i løpet av 2017 gjennomført følgende aktiviteter: 

• Vårspretten 22. april, årets høydepunkt for Tempo-entusiaster på Haugalandet med 
makering av klubbens 10-årsjubileum med ca. 45 deltakere, hvorav 15-20 var medlemmer 
av Gnisten Tempoklubb Haugaland. 
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• Skudenes 3. juni, 6 deltakere 
• Besøk hos Paul Stol 8. juni, 6 deltakere 
• Kopervikfestivalen 10. juni, utstilling av kjøretøy, 11 deltakere 
• ”Vaffelcruising” til lysthuset på Vigsnes grubemuseum 14. september, ca. 10 deltakere 
• Besøk hos Kvinnesland traktormuseum 21. september, 5 deltakere 
• ca. 7 torsdagsturer  
• 6 medlemsmøter i Kvalavåg 
• julegrøt med basar 14. desember, med god mat, drøs og basar på gamlemåten med 22 

deltakere 
 
 
 
4. Regnskap 
 
Inntekter 

• kontingent         kr  8 050,- 
• Grasrotandelen 2017       kr  8 150,- 
• loddsalg julegrøten       kr  2 850,- 
• støtte fra gavefondet til Skudenes & Aakra Sparebank   kr  3 000,- 
• sponsorstøtte Byggefirma Kjellesvik og Severinsen   kr  1 000,- 
• salg av vester, caps og krus      kr  4 100,- 

 
Sum inntekter        kr 27 150,- 
 

Utgifter 
• Vårspretten                                                        kr  1 380,- 
• T-skjorter        kr  8 057,- 
• Caps og vester       kr  1 177,- 
• Jubileumsgave krus       kr  8 149,- 
• klubblokale        kr  2 400,- 
• julegrøt                                                                              kr  1 538,- 
• diverse (rekvisita, niste til torsdagskjøring med mer)  kr  2 104,- 

 
Sum utgifter         kr 24 805,- 

  
Resultat          kr   2 345,- 
 
Kontantbeholdning 

• Håndkasse      per 31.12.17      kr   6 787,- 
• Bankinnskudd per 31.12.17         kr 18 159,- 

 
Sum kontantbeholdning      kr 24 946,- 

 
 
Generelt om klubbens økonomiske situasjon. Er det spesielle forhold som gir utslag på klubbens økonomi 
som for eksempel kjøp og salg av eiendeler, uforutsette store økonomiske utgifter og inntekter? 
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5. Medlemstall 
 
Medlemstall per 31.12.2017 var 53 medlemmer, mot 45 per 31.12.2016. En økning på 8 
medlemmer. 
 
 
For styret  
Gunnar Johan Eljervik 
sekretær 


