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Generalforsamlingen finner sted på: 

KJEr,tISK INSTITUTT. BLINDRU. INNKJ0RING FRA APlI.LVEIEN: 

l\UDITQRIPH NR. 2 

Dørene åpner kl.19.00 for en uformel l prat.Vi ber alle som 
skal delta på generalforsamlingen komme! god tid før kl. 
20.00,da sen ankomst er svært fcrstyrrende. 
Husk ~ med~rlnge gyldig rnedlenskort da kun medlemmer som 
kan bevise dette har adgang til å avg! stemme. 

Sakliste: 

1 ) Arning 

2) J,rsberetning 1981 

3 ) Regnskap 1981 

4) Budsjettforslag 1982 

5 ) Vedtektsendri:19 

6) Godkjennlng av valgregler 

7 ) Valg 

8) Andre saker 

Forslag som skal behandles pi generalforsamlingen,må være 
styret i hende senest 23.MARS 1982 i følge §4-1. 

Etter generalforsamlingen viser vi en b i lfilm utlAnt fra 
enten Leyland Norge , Castrol eller BP. 
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ARSBERETNING l 9 8 l 

FØLGENDE PERSONER HAR SITTEr l STYRE OG KomrEER I 1981: 

N~NK styre: 

Formann 
Nestformann 
Sek .... ctær 
Kasserer 
Styremedlem 
l. vararepresentant 
2. varareprescntant 

Revisor: 

Va 19komi te : 

Arrangementkomite : 

S ty re [ 

Ole J~rgen 0stby 
John Boklund 
Anne-Grete Flønes 
Hans Volden 
Olav Bjørge 
Jøran Klafstadbakken 
Harald Ovrurn 

Kari Kristoffersen 

Øyvind Østti 
Harald Ovrwn 
Øyvind Bay 

NMHK styret 

Styret har holdt møter med jevnlig l mAneds mellomrom den siste onsdagen i 
måneden, eller nær l iggende dager. Oftere i spesielle tilfeller. Det har 
vært utallige saker, og i de fleste har vi vært enige . Vi har arbeidet godt 
sarmnen. 
Formannen med hjeLp av sekretæren har hatt den daglige ledelse av kluoben. 
Ellers er teLefone n f l ittig brukt mellom resten av styremedlemmene. 
Kassereren som er på samme arbeidssted som formannen holder pengene i sjakk . 
IIvor tidlig ville det ha vært tomt i kassa uten hans myndighet?! 

Det kan være kjedelig med tall her, men vi vil likevel fortelie dere hvor 
mange brev som formannen har maskinskrevet og sendt ut i 1981 , - ti l sammen 
150 A4-sider er det blitt. Det er behandlet 365 postgiro inn- og utbeealinger. 
I eilIcgg mange innkomne brev fra medlemmer, stedsgrupper og andre . Tilsammen 
bl ir dette 1460 henvendelser behandlet av de daglige ledere . l sistnevnte 
tall er ikke medregnet fe lles utsendelser som NOR.'IlNOR og liknende. 

Ved 1981~s begynneIse hadde NHHK 3 stedsgrupper, og ved årets u tgang var 
antallet Øket til 8. Stedsgruppene er styrets beste mellomledd til enkeltmed
le[!Jllene . Det er de som gjQr samholdet b I ant med lemmene større, og det 
spesielt i Danmark hvor Hinor-eiere bor sA tet t , - at gruppe ne vokser opp . 

Styret har vært i kontakt med nærmere 400 "gamle" BMC forhandlere i hE:le 
Norden , for å II i ndre dem i .i dumpe Hinor-dele r som de t ror ingen ha r bruk for 
l enger . Styret har på egenhånd, - og ved hjcIp fra stedsgrupper og enke'Ltmed
lemser skaffet frem gunstige rabatter ved mange dele- og u tstyrsforretn i nger, 

Økningen i medlemstall var større enn vi hadde ve n tet oss. 19jen er det i 
Danmark vi 9ker mest, Økniogen i ~8l var pl 94 medlemcer. Av disse kom 62 fra 
Danmark, ingen nye fra Finland, 24 fra Norge og 8 fra Sver i ge. Totalt pr, 
31 .12.81 - 180 medlemmer , OK m 14 . SF-2, N- l I , S-33 medlemmer , eks. utmeldinger. 

Det styret vlsstc om Hinor-e j ere i Danmark tidligere, var at dee seore sett 
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bare var e l dre men nesker som kjørtc Minor . Da må det være N~Il'[!(iS medlemmer 
l1l(:u s jnc fine 01)PUss (! dc vogne r som icjcn vckkcr interessen h l <lnt d <.' un ,'c i 
Uanmark . Ikke mi nst h .. r tre av våre medlc1TUl'\(!r (.in g it t kjempcin(o rm.1sJon 
ved å ha hart sine b iler me d på b ilutst illingcr rundt om i Danmark. Flere! 
og flere unge og e ld re ent us iaster kjq,per seg en Hillor og redder dClll1C ( r a 
"den s ikre dØd". 

vi har ikke gårt ur blant ukepressen i den størrelse vi hadde tenkr oss , -
så dette må gjøres i det nye året. 

St yret har innkjøpt div. mllor-deler og verkto y som vi har f.ht tilbud på . 
Dette e r of t est deler som senere ikke kan skaffes mer. Verktøyet vi hAt' på 
lager e r BSW sys temet, som passer til Ninoren. 

SOlTl'ne rtreffen ble for oss , og f orhåpen tligvi s også for mange and r e Arets 
høydepunkt. Styret mener det gikk bra for seg, w.en det e r ende l ting som 
kan gjøres an neriedes og "kanskje" bedre. \'1 lærer for hvert Ar , me d hjclp 
fra dere alle: 

på s lutten av å ret ser vi god t at vi ha r for l a\' kontigent. Alle Ønsker vi 
oss et tykkere og mer bilderikt NORHINDR . Derte koster penge r og derfor 
vedtok styret å forhøye kontigenten fra og med me dlemsåret ~82 . Portoutgif
te ne st iger. f.eks. t r ykksake r 100 g fra kr. 1 , 80 til kr. 3,- . Dette skjer 
l. mars ~82 og vi l merkes i vår klubbkasse ! 
Til orientering kal\ hermed også sies at he l e styret be tale r kontigent. og 
at kontigenten blir brukt fornuftig , ikke til - hvis noe n t r o r det - til 
Oslo stedsgruppe . De får ikke et eneste Øre, de har s in ege n kasse. 

PLANER FOR 1982 

vi ønsker oss flere med l emmer, - og f lere aktive sådanne . Flere stedsgrup
per vil vi ogsa se . Hvor stor medlemsøkni ngen b lir i ~82 , vil vi he l s t 
ikke gjet te på, - men sie r vi 100 nye me dlemme r sA er dette et stort mål. 
For å få dette til må v i "reklamere " mer om oss i de nordiske motorblader. 
Det finnes mange " enslige" l-!inor-eiere som fremdeles ikke vet at vi 
eksisterer. Bange I'! inor~er står fort sat t rundt omk ring og venter på 
entusiaste r, la oss hj elpe dem . Om få år e r det for sent. 

I ~82 vil vi også å pne muligheren f or husst and smed l ems kap, hvis dettc b lir 
godkjent på generalforsamlingen. Dermed ka n de i famitien med hovedrnedlem 
som har samme adresse , tegne seg som hussrandsmedlem. A e l ler B-medlemskap. 
Et husstandsmedl em har samme tettigheter og stemme re tt som et hovedrnedlem. 
Forskjellen er kontigenten og at de ikke får til sendt NORNINOR. Kontigenten 
er av s tyret fastsatt til n.kr. 30,- pr. å r. 

KontigentØkningen i ~82 håper vi sk al dekke hva vi trenger til NOIUUNOR. 
Sk rivemaskin Ønske r vi oss fortsatt . Formanne n har en på l å n, den e r ikke 
helt moderne men duger så i e nge v i fAr ha den . De n dagen vi skal kjøpe vår 
egen, - da ha r vi ikke penger. 
vi har prøvd a søke om støtte til klubben" Blant annet hos British Leyland, 
Norge . De sel ge r ingen engelske b ile r i Nor ge for tiden, - så der har de 
ingen støtte å g i oss . De se lger j apanske biler. og noen kotmnentar t il 
dette vil vi ikke gi ! 

Vi begynner å bli mange medl emme r, vå rt sys t e m med å sende ut medlemskort 
til medlemme ne begynner å bli tungvint. 
Fra året ~83 (eller før) bør vi ( samme hvor sty ret befinner seg) gå over t il 
pos tgiromedlemskort . Dette vil lette arbeldet bet raktelig. 

Vi går inn for en stor sonmcrtreff dette år. og vi ska l gjøre alt f or at det 
skal bli e n vellykket week-end. 
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Nyet for året bl it våre T-skjorter og grillemblem. Vi vil at alle slutter 
opp om tilbudet . 

De lIye vedtektene hApet vi bIir godkjent på årets generatforsamling i april. 
DeLte innebærer at nesre gang blir det skrift lig valg av N~fr~~s styre, og i 
1983 kan likegjerne styret bl i sitrende i Danmark eller Sverige, a lt etter 
Ilva mcd lemmene er stemt for. 

NORmNOR, dette setter vi opp sist denne gang - for det er viktigsr. Det er 
fertsatr tlORMINOR som holder oss sammen. Flere av våre medlemmer har 500-
600 km til nærmeste medlem. Hva er da ikke NORNI~OR for dem . Det e r her vi 
må gi all i n fonnasjon og tips, debatt m.m. ~tålsetningen vår er .\ gi dere et 
NOR.~IINOR med flere artikler og bildemateriell. Bildemateriell trenger finere 
rrykkemetodcr, og koster roer. Førs te betingelse er likevel at vi får mer 
hj elp fra me dlemmene . vi sier det igjen: vi må ha flere artikler fra.dere. 
Send 058 sorc-hvitt bilder og/eller historier, ombygningstip" kryssord m.m. 

- o O o -
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RESULTAT~GNSKAP 31/12-81 

Intekt Utgift 
Klubbuts tyr 1.62 2 ,90 

Kontingent 81 3~873,48 

Klubbmerker 1.217,16 

"Jakkemerker 558,40 

Frimerker 2.974,69 

Kcntorrekvls1ta 1.657,46 

Trykking 3 . 577,80 

Treffmerker 810,16 

Tldl.nr.av NORM. 597,58 

Mat/treff 255,55 

Loddsalg 3.304,00 

Premler 1.084,10 

Morris-bOka 204,60 

Arets resultat 505,22 

11.121,55 11.121,55 

BALANSE 31/12-81 

Aktiva Passiva 

postgiro 

Klubbmerker 
Jakkemerker 

Frlmerker 

Verktøy 

Deler 

Andre varer 

12.946,37 

24,00 

350 , 00 

120,00 

1 .144 ,40 

962,70 

. 123;39 

15.670,86 

·Kasse 3.708,19 

Kreditorer 

Kontingent 82 

Arets resultat, 

underskudd 

Egenkapital 

3.688,60 

7 . 492,52 

505,22 

1.286,77 

15.670,86 

*Kassens underskudd er midlertidig dekket av styrets medlemmer. 



7 

tlev j so r 11111' ~ ',i e~lrtO ,lll~~ tt lio r disk ror.ri ~ :'\ j nor 'q lIh.ns 

re :r . sKa !'so.,icp.r f ol' 19 2 1, hA. t" h:lld t l{;'HHH,:o !",ntelli no; , 

~-o ntr ') ll (!rt llerk~ :'eh :'!l :i'1i rig Da r;)~t ?, i. "['ot;}i{er. 

~ev 1 Ao r l'1a r fnn r!f>t €I t a) }e verltak P.T flll rT t . o :~ a t mcå l e;-.s-

11~ter op kA s saho~ er rAtt ført.Det f l n"e~ gylrl i ~e ~ila ~ 

f or ~lle i ~ntp.kts -o r ut p if ts~ost~r . ~ l] e su ~merjnrp.r er rett~ . 

St .t 'j8 er i 8a~1 8VRr me~ kasAaho~a. 

'TI i r)1 i g ere remø.r!m i n:r Of1l nUi"'!/r,er p.r. ln o: 2V b i 1 ng , \I tg!!r r.p.rvp:l. , 

fordi r€, ~ r;s k a?et et.tE'rbvp.rt. h l ir for st n rt.Rilli["cn! s:;,rn]PS 

rn å n~d l i g o~ føres 
sk~oe t f ~ r 198 1. 

Rp.vifior !: .q r j ~{ !r e nne J :--f.! 11 erke ti.! c;; t YT'P.ts d i s !'o ni.f' ~ o··er . 

f ip. er forr;-t ?tt i 8~fU S V F.l r med N''''r. '~ '' vedt:)k Of!. l over. 

~evisor a nt ef~l er a t Arsmat p.t Rodk~enner reFnska~p t c g r ir 
styre t a~sva r~fr i he t. 

as l a 23.~~ 

l~ 1W'~.t:r"YA 
~A ri ; 'rL 9toft~rsen 
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BUDSJETT FORSLAG 1982 

Debet: Kontingent 

Loddsalg 

Treffmerke 

Jakkemerke 

Klebemerker 

Overskudd 

Kredit:Prern!e r 
Klebejjakkernerker 

portoutgifter 

Telefon 

Trykkeriutgifter 

Kontorrekvisita 

Klubbutstyr 

Underskudd 81 

16.500,-

4.000,-

1. 000,-

400,-

500,-

0,-

22.400,-

1.500,-

600,-

4.000,-

400,-

8.000,-

3.957,0 

2.000,-

1.942,94 

22.400 , -
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VED'l'EKTER FOR NORDISK MORRIS />IINOR KLUBB 

Stiftet 10. september 1978 

KAP . 1: Navn og Formål 

§l-l Klubben er en sammenslutning av personer med intere sse for biltypen Marris ~linor. 

Klutben s navn er Nordisk Marris Miner Klubb. 

§1-2 Klubben har til formål å bevare , samle opplysninger og utbre interessen for biltypen 
~\oL"ris l11oor, produsert ved Nuffield fabrikken i perioden 1940-1971. Formålet søkes 
ivaretatt bl.a . gjennom: 
al Teknisk og historisk informasjon. 
b) Formidling av annonser og kontrakter. 
cl Arrangere lØp og samlinger. 
d) Ivareta interesser overfor myndighetcr og andre. 

§1-3 Sa~nenslutningen er av ideell , upolitisk karakter. 

KAP. 2: Medlemskap 

§2- 1 Rett til å bli medlem har alle som støtter klubbens formål. 

§2-2 Styret godkjenner nye medlemmer . Alle medlemmer har samme rettigheter, av praktiske 
hensyn skilles mellom A-medlemmer (eier av Minor) og B-medlemmer (tr.edlenvner uten Min( 

§2-) Alle medlemmer er valgbare til klubbens tillitsverv . Styremedlcrn må være 20 år . 
Stemme- og valgrett har medlemmer som har betalt kontingent i min . ) måneder . 

§2-4 Kontingenten fastscttes av styret og beta l es ved innmelding . Kontinqenten skal 
betales forskuddsvis og gjelder for ett kalenderår. />\edlemmer som 1 2 påfølgende år 
ikke betaler kontingenten, strykes av medlemslistene, vedkommende bl ir ikke medlem 
fØr skyldig kontinge nt er betalt . 

§2-5 t·ledlemmer som ved adferd eller disposisjoner bidr",r til å skade klul:ben, 
kan suspenderes, eventuelt ekskluderes av styret . Eksklusjon kan innankes for 
generalforsamlingen. 

Kap. ): Orqanisasjon 

§)-l Styret har fem medlemmer: Formann , nestformann, kasserer, sekretær , styrernedlem samt 
to vararepresentanter . Formann velges hvert år, resten a v styret for to år av gangen 
med e n halvpart på valg hvert år. 

§J-2 Formann har den daglige ledelse i klubben. Styret innkaller og treffer beslutning i 
henhold til vedtektene. Ved stemme likhet er formannens stemme avgjerende. 

§)-) Ordinær generalforsmaling holdes hvert år innen utgangen av april. 
Medlemmer innkalles skriftlig minst en måned tidligere. 

§)-4 Genera l forslaalingen behandler: 
Arsberetning og regnskap. Andre saker . Valg. Revisor velges av generalforsamlingen , 
likeså arrangeme nt- og va l gkomite . 

KAP. 4: Vedtektsendring 

§4-1 Endring av vedtekter kan bare skje i lovlig utlyst genera lforsamling . 
Forslag innsendes styret minst en måned før . Endrir,g krever 2/) flertal! blant 
fremmøtte stemmeberettigede medlemmer. Hvis mindre enn 10\ av med l eD"lnene er til 
stede , skal endringen til uravstemning med to \~ers svarfr ist og ansees forkastet 
hvis dot ikke oppnår 2/) av de avgitte stemmer. 

55-1 Oppløsni nC) kan bare vedta~ på ordinær generalforsamling med 2/) flertall. SalllllCn
slutning med andre fo r eni nge r anses ikke som oppløsning. Ved oppløs ning s kal 
klubbens medlemslister og andre eiendeler stilles til disposisjon fo r teknisk 
museum/vetcranbilorganisasjon som mest na turlig vil ivareta og føre tradisjonen 
vide re. 
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FORSLAG PA V~DTEKTSENDRI~G,TIL GENERALFQRSAMLINGEN ~~.APRIL 1982 

§ l-l 

§ 1-2 

§ 1-3 

§ 2-1 

§ 2-2 

§ 2-3 

§ 2-4 

§ 2-5 

§ 2-6 

§ 3-1 

§ 3-2 

§ 3-3 

som tidligere 

som tidligere 

som tidligere 

som tidligere 

som tidl igere, men med tillegg:-sarnt husstandsrnedlemmer(A og Bl 
som tidligere 

som tidligere 

som tidligere 

Utmelding fra klubben skal skje skriftlig. 

Styret har fem medlemmer:Formann,nestformann,Kasserer, 

sekretær,styremedlem samt to vararepresentanter. 

som tidligere 

Ordinær generalforsamling holdes bvert år ionen utgangen av 

november måned.Medlemmer innkalles skriftlig minst en måned 

tidligere. 

§ 3-4 Generalforsamlingen behandler: 

Arsberetning og midlertidig regnskap.Valg.Andre saker. 

§ 3-5 Valg av styret skjer 1 henhold til NMMK§ valgreg l er på 

generalforsamlingen ved skriftlig forhåndsstemning.Stemme kan 

kun gis til de godkjente lister som er vedlagt generalfor

samlingens innkallelse. 

Revlsor,arrangement-og va1gkomit~e velges av styret på årets 

første styremØte/med1emsmØte. 

§ 4-1 som tidligere 

§ S-l som tidligere 
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VALGR EGLER NMMK 

I.Valg på N~~K § styre kan kun skje på lovlig utlyst generalforsamling. 

2.Valg av styret skjer i henhold til § )-5. 
Dette vil si at listene må være godkjent av cet sittende styret.For 
at listen skal godkjennes kreves det at den må være innkommet NMMK § 
styre senest den 30 september i valgåret. 
Listen må være i to eksemplarer,og må inneho l de i samsvar med § 3-1, 
-fem medlemmer,samt to vararepresentanter.Kandldatene på listene må 
stå oppført med tittel: Formann,Nestformann,osv. 
Listen må være undertegnet med minst tre forslagsstillere. Det ene 
eksemplaret må være signert av samtlige kandidater,for å bekrefte 
at de stiller til valg,for å føre N~lliK videre i henhold til dets 
regler og vedtekter. 

3.Når listene blir godkjent av det sittende styret,-i henho ld til vedtekt. 
og valgregler blir de trykket opp og sendt ut samtidig med innkalling 
til generalforsamlingen. 

4 . Stemmesedlene (postkort) skal være utformet som fig.nedentil viser. 

TRYKKSAKER 

TIL 
~;'·;i·lI: 

, ;O~TO J 
K.:r:: a: -, V.I'rI! inr.ko.~T.el: 

';CIr. l: ,: .. n !:l:lc,n 

t: Det s ittende styrets liste 
~ xxx;o:x xx-gru~pens 11 ste 
~ X~XXXXXXX-9r~ppcn~ listo 

f- .~,l}· 
.\,::1.,: .;o:i .L{": . U.l <',1 ;:v ..,-

,"".d! . i.. val..,t:,'mi..ttC!l Kur. etc kryss kan qi'Jes.~· 

Medlemsnummeret fylles ut av styret før kortet sendes ut. Hjørnet 
klippes av etter kontroll av valgkomit~en,før stemmene opptelles av 
valgstyret på generalforsamlingen.valgkomit~en har taushetspl ikt. 
Stemmesedl er hvor det er krysset av for fler enn ett alternativ blir 
forkastet. 

5.Forhåndstemnlng gjør at alle kan stemme på NMMK§ styre selvom de 
ikke kan møte på g.forsamlingen .Det er ikke rnulighet å avgi stemmer 
på g.forsamlingen . Stemmesedlen må være ankommet valgkomit~en senest 
datoen påskrevet stemmesedlens bakside. 

G.Det sittende styret ska l alltid stille til gjenvalg (dog er det t il
la t med omp l asser ing og 50% utskifting av medlemmer). 
Dette for A garantere at det all tid finnes kandidater til valget. 

7.Tre· medlemmer bland t de fremmøtte velges til valgstyre på g.forsamling 
De har til oppgave å påse at valget gAr for seg i henhold til ved
tektene.Valgstyret teller opp stemmesedlene. 

8.Styreperioden e r l / l-31/12.Revisor , arrangement- og va lgkomit~ velges 
av det nye styret i januar mån ed. 

9 .m~MK styrets eiendeler og overskudd kasse overføres det nye styret 
ved å r sskiftet.Fraktutgifter belastes NMMK.Det avtroppene styre er 
ansvarl i g for evnt .underskudd i kasse. 
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Det sittende sty!"eD~J.!Jer til..s.il?~ 

0000 


