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Årsberetning for 2012     -    Mercury Club of Norway 
 
 
Generelt 

 
Klubben har for 2012 hatt et svakt synkende medlemstall og dette var ved utgangen av året 124, mot 

138 i mars 2012.  

 

 

Kontakt med medlemmene 

 

Kontakten med medlemmene forgår via epost og klubbens side på facebook.  Klubbens hjemmeside 

har hatt minimalt av oppdateringer, og egner best som en informasjonsside om klubben, mens 

facebooksiden er velegnet for interaktiv kontakt, men betinger at medlemmene er på facebook, noe 

ikke alle er. 

Det ble gjort et forsøk med å oppdatere hjemmesiden og alle medlemmer ble oppfordret til å sende inn 

nye bilder av sine biler og oppdatert informasjon, men dette ga dessverre ikke ønsket resultat, og etter 

det er lite gjort med klubbsidene.  Nye medlemmer får alltid tilbud om å sende inne bilder og 

informasjon om bilene sine, men dessverre er responsen på dette også liten. 

Det har vært en stor nedgang i henvendelser på telefon om tekniske spørsmål og råd, og det har heller 

ikke vært noen henvendelser om dokumentasjon i forbindelse med nyregistrering av biler. Litt av 

grunnen er at mange har brukt facebooksiden til å spørre om råd, og det har også vært liten import det 

siste året. 

Klubbens fellesutsendelser til medlemmene foregår nå pr epost, men for de som ikke har en slik 

mulighet sendes det fortsatt informasjon i vanlig brev.  

 

 

 

Aktiviteter 

 

Treffsesongen ble innledet med en flott stand på Oslomønstringen hvor det var meget bra deltakelse i 

flott vårvær.  

Sommertreff ble holdt på i trivelige omgivelser og nydelig vær på Hadeland Glassverk, dessverre med 

skuffende oppmøte. 

Klubbens Trondheimsavdeling hadde også egen stand på Amcars Hot August Nights i Trondheim.   

Treffsesongen for øvrig ble sterkt redusert av en sommer og høst hvor værgudene ikke var på vår side.  

Det har blitt avholdt 2 styremøter i perioden. 

 

 

  

Økonomi 

Klubbens økonomi er solid. Vår eneste inntektskilde er medlemsavgiften som fortsatt er 200 kroner pr 

år.  

 

 

Leder  
Webmaster 

Gry A Stordahl 

Damlivegen 6 

2165 Hvam 

(+47) 976 74 760 

E-mail: gry@stordahl.com 

Sekretær/kasserer 
Administrasjon 

Leif Skjerven 

Ringveien 35 

3517 Hønefoss 

(+47) 32126996 / 90938127 

E-mail: lskjerve@online.no 

http://www.mercuryclub.no/


 

 

 

 

 

 

 

Styret  

Styret i klubben ble valgt på Årsmøtet i Mars, og har bestått av: 

  

Leder     : Gry Anett Stordahl, Hvam 

Nestleder     : Elvar Antonsson, Hvam   

Sekretær/kasserer   : Leif Skjerven, Hønefoss 

Styremedlem     : Lars Torbjørnsen, Oslo 

Styremedlem    : Hilde Beate Tyrum, Sørum 

Styremedlem     : Toni Bøe, Vinterbro 

Varamedlem     : Dag Mangseth, Oslo 

 

Teknisk support   : Gry Anett Stordahl, Hvam 

Klubbkontakt midt-Norge  : Einar Sjoner 

Valgkomité      : Jan Frode Tyrum, Sørum 

     : Ingar Thoresen 

     : Jan Granås 

Revisor: Per M. Wien 
 

Hvam, 9. Mars, 2013  

Gry A Stordahl 


