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Formannens ord

Dette er årets siste Spilehjul,

v,^t

og \n håper at de fleste kan se
tilbake på et innholdsrikt år.
Forrige utfart gikk til Steinbrudd€t i
Dirdal, 25. oktober, hvor vr fikk

*

omvisning, og det var ganske mange
som stilte opp. Vi tåkker også alle

$
h

som har giort opp

for

medlems-

kontigentet, og Mper at neste år vil
bli minst like begivenhesrikt.

Brev, innleæ. Materiell soln

*

besknvelse av restaueringer,
reiserapporter, deler tilsalgs oa
materiell til Spilehjulet mottas med

v

4004 Stavanger.
Medlemsmøte og julebord

Roger

takk til vår adresse: Garnrnelbilens
Venner, Postboks 3029 ldarisro,

Ø

åil t&-anee
Trygt med overvåking og alarm" modeme

Ikke glern ånets siste arrangement,

&

5

november -94. St<rl.
TSit-

tvtvS€Lort1s,

t

m0rr

aelNE. n æ.

til leie for
tid. Ta kontak med Ian

bygg, tørt og oppvannet, rimelig

Julebord 4. desember, se innlegg.
Neste medlemsmøte : Tirsdag2g"

kortere eller lengre

tlf. 51 67 71 33 arb.
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oF Vakt Rogaland Bilmuseum oVi

ønsker hele familien velkommen
til årets :

23.

30. okt

Øru[eØømd

6.

Ågård Hotell, søndng 4. desember
kl 14.30

nov

I 3.

20.

Voksne

27 .

kr ,0:

kr l?0,-

Deilig jutemat, musikk og underholduing for små (og store). Vr rcflcktsrcr over
aktivitetene giennom året som er gått.
Velkonunen alle sarnmen

okt

!

4.

nov

Jan Ole Lyse

æ 51 59 07 72

Finn |,Øvaas
Odd Madlancl
Magnor Mellcrnstrand
Nils Mellemstrarrcl
Kirrc Mocrr
Steinar Myklcbust
Olc I larald M),klchust

æ514t7s70
51 61 6925
43 30 2g
'rt'
7',\' 5 | 43 78 07
'/','n,' 5 | 5ti l4 tl(l
Ø,ry

5|

,/',\

r.rtlv Kiell Mælarrcl

nov

des

I l.

des

I 8.

des

5

| 62 2L) 76

7',\- 5 1

(r9 91 (r0

7',\ 5 | 54 30 7ti

7'\ 5l 69 90 4tl
ts sl s3 68 08

Leif'Magnus Mæland
Arild Nielsen
Øyvind Nielsen
'I-orbj Ørn Nord-Varhaug
Per Nygaard
Dag Nyman
Torleif Næss
Kolbjørn Nødland

æ94670640

8st430362
æ5t6272ss
I 5l 58 09 58
8s166432s
æ sl 62 08 s3
i'\ 5l6225 52

K laus N ødland

Viktiga punkter _for søndagsvaktene er åfinne i Spilehjulet mars 1994

Stikkord

SITITDUJTII^IITONGDT

o Nøkkel i Essosta.V.fra 10.00

Annonser sendes skrftlig nl :
Garnmelhilens Venner

Ta med legitimasjon.
lpenthmrsmdry

Postboks 3029 Manero
4004 Stavanger

t.

nll00-trilO

Annonsen skal være max. 100 ord og
avsluttes med navn og telefonnummer, evt.
adresse. Ånnonsen er gratis. Klubben forbeholder seg retten til d ul:elate annonser

o Instruks i disk ved inngang
o Oppsyn :

I

.

eller deler av annonser som faller utenfor
vår akttvitiet. Klubben lØr, ilcke garantere

.

produhenes elaehet eller stand.

fuidreas holder klubbens delelager

:

.
stengt

v/inngang,

I

v/kjør"etøyer

Pris kr 20,- pr. pers. (også
GV medlemmer), harn u/ I 2
år gratis
Ved

salg av kaffi/rnat

kr

-pr. kopp/vaffel/kake

5,

Nøkkel tilbake til Essostasjon senest kl. 17.15

inntil det er foretatt en dugnad for å få hyller
og delene på plass etter flyttingen.

GOD HAhIDEL
Spilehjulet - November 1994

!

Konrmer clet noe i veien? Gi beskjed til Ola Undheim
7I\ 5149 66 63 i god tid.
Spilehiulet - Oktoher l9t)
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Eierne og andre snakket stadig om
så dårlige bremser.
at jeq
-vår hadde
Vi
j o ikke enig i dette.
Jeg
fåi ta en test en dag, tenkte ieg.

RUN',@Ethr
og med så fint

I vår hadde vi et treff i vår loVenner.
kale klubb. Gammel Bilens
Jeg kj ørte da med HenrY I en. Et av
meåIemmene sa det var en artig bil It Den kan du vel- ikke ha hatt
i så
Har nesten ikke sett
lang tid.
den, bare hørt om denrr . Nei , det
er ikke så lenge vi har hatt den,
svarte jeg. Snart 46 år. Vedkommende bte meget forundret -

styrehus.

Jeg hørte rykter om at det var en
fabrikk som hadde bestilt meg hos
den gang Ford-forhandler Sven Kvia
i Sandnes. Det var Kverneland
Plogfabrikk som hadde kj øpt meg.
Noe av det første de gj orde med meg
var å dele nedre del av meg i to
Jeg ble forlenget i ramma med (j,r
20 tommer , Det g j orde l itt vt.'titl t
å bli skjært i; Jeg var jo helt' rry.
Neste skritt var at der bl e I rtl t
noen planker På meg. Etter rl()cn
dager hadde )eg fått en fin tt"trp1an. Jeg synes at den Passet I i nt
pa ryggen min . I mange år bl i' ; cc;
brukt, på fabrikken og på gårdcn t i I
Kverneland.
I Ig39 trodde de at )eg var tt'øt"t
Jeg b1e bYttet inn i og utslitt.
en OPel som Kv i .t
av alle ting
nå var forhandler av- 'Jeg tenkte
med megselv at ) eg s]<a 1 v i se cl t ttt
hvem som har lengst levetid!
-

-

Det er synd at HenrYren bl ir så
lite brukt for tiden. Men den kommer tilbake når den har fått seg en
ny omgang med mye godt arbeid. I
vårt eie er den fikset og lakkert
2 ganger pa snart 46 år. Da vil
den igjen g)Øre tjeneste som servicebil i vårt firma " Kj øring av
Reginol ofjefat og mange kasser øL
og mineralvann.
NÅ VIL JEG FORTELLE LITT OM

,

MEG

SELV.

Jeg heter Henry rrFordrr . Fopulært
kalt Henry I en. Som dere ser er j eq
født i 193 1. Jeg ble laget med
nennsom hånd i det store biflandet
og ble utstyrt med en original
Jeg er en av få som
stålhytte.
ble sendt til Norge uten lastePlan

I

I meg er der 1 iv enda .
borte for lenge siden.

OPel,

en c) r

1948 gjorde )eg
en god tjeneste som servicebil pa
verkstedet hos opel-forhandleren.

Under krigen og til

På høsten 1948 kom der en øLoljehandf er innom og sa at nå vil
han kj øpe meg.

og
-le

Jeg hørte de snakket om at j eg var
trøtt og sliten. Men nei, det ville ikke jeq ha pa meg. Litt reparasjonsarbeide ble utført" Nå ville jeq vise de nye eierne at jeq
kunne vise meg fram og g)Øre tj eneste i enda mange år. På 46 år har
)eg ikke sviktet eierne mine en
eneste gang. Jeg ble godt brukt
i mange år. Det kunne være 4 fat
olje (800 kq) en dag, 40 kasser øI
og mineralvann neste dag. Jeg ble
vel I itt salrygget, men reiste meg
alltid etter en hard økt.
AKTIV REKLAME FOR REGINOL.

b

I 1-9 53 var j eg lånt bort til en
ansatt. Han hadde med sin sønn På
Det ble
3 år, som stod i setet.
nØdvendiq med en uvanlig hard bremsing. Gutten qikk gjennon frontruta og havnet På Panseret. UtroIigl Nå ble der ikke nevnt så mye
om dårlige bremser mer- Jeg fikk
j o vist dem at j eg dugde På dette
åmrådet også når det var nØdvendig'
mye
I Lg54 husker j eg at der komjulsnØ på sandnes. Det var lille
aften, og jeg var veldig oPPtatt
Det tok
med levering av varer.
slutt På bensinen- og mat måtte
)eg jo ha!
Da eieren spurte brøytebilkjøreren
om han hadde sett meg under snØhaugen På anvist Plass, svarte han
at nei, det trodde han var en nY
melkeramPe for bonden som skulle
levere spann med melk tif melkebilen! Vel, Je9 ble måket frem av
snØen. NY bensin ble helt i tanktatt
€r1 r og snØer rundt vi f ta ble
j eg
Selv føLgel iq startet
bort.
igj en .
I J.956 skulle )eg kjøre en del
stein til en hYtte. Det ble litt
for bratt og bløtt " Dette var en
av få ganger j eg måtte gi meg. Erstatningen bl-e en god Norsk Fjording. Jeg har all resPekt for t hk.
mot mine 40 hk. Nå bl ir j eg mest
brukt til- staskj Øt:.ng eller som
reserveb i I .

SAMMENPAKKET SNE PÅ STEDER JEG
HøYT !

Å sr

IKKE

TøR

Jeg har vært gj ennom mye. f gamle
dager hadde jeq L-18524 På skiltet
og nå i min nyere ePoke har j eg RE99999.

Gammel )d,

men har ikke tenkt

pensj onere meg enda

å

!

DENNE FORD ' EN HAR STøRRE REKLAMEVERDI
ENN MANGE AVISANNONSER. ÅSSÅ SÅ MORRO
MED ALL DEN KONTAKTEN MAN OPPNAR !

Med hilsen
Henry

Ført i pennen av
ole Chr. Simonsen, Sandnes.
Utfordringen går til Bj ørn Nilsen-

EKSEMPEL

Aas.

(,

TIL

EFTERFØLGELSE.
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FORSKNING

Esso har forsket på ventilseteslitasje i
mer enn 2O år ved forskjellige laboratorier, først og fremst i Abingdon Research

Center utenfor London, der man er
eksperter på drivstoffkvaliteter og smøreoljer. Her har de testet et stort antall forskjellige biler. Bilene er først og fremst
plukket ut blant de bilene hvor fabrikkene
foreskriver bruk av blyholdig bensin.
Før testene slartet ble motorene grundig
klargjort. Det er svært viktig å fjerne alle
spor av bly på ventilsetene. Klargjøringen besto av; sliping av ventilsetene,
montering av nye ventiler, full motorservice, olje- og filterskifte og spyling av
bensinsystemet. Deretter ble bilene kjørt
50 mil, ventilene kontrollert og målt, og
olje skiftet på motorene.

Bilene ble lastet med vekter tilsvarende
4 personer og testet ved lav, middels og
høy belastning.
Alle tilgjenEelige erstatningsstoffer for bly
ble testet, også kaliumtilsetning. I tillegg
ble det gjort tester med ekstra lavt blyinnhold i bensinen, for å finne ut hvor
mye av blyet som kan fjernes før slitasje
oppstår.
Motorene ble så testet over en distanse
for
måling av ventilslitasje.

på 1600 km og deretter demonted

justering ved vanlig service intervall for
bilen ikke er tilstrekkelig for å opprettholde riktig ventilåpning. På denne figuren
kan vi derfor se at blyfri bensin medfører
svært høy slitasje ved normal belastning
av motoren, Super lavbly gir god beskyttelse, stoff A og C gir nokså god beskyttelse, mens stoff B gir dårlig beskyttelse
og dermed høy slitasje.

Når vi ser den samme testen ved høy
belastning, ser vi en kraftig økning i slitaFor blyfri bensin går stolpen gjennom toppen av figuren, mens super lavbly fremdeles ligger like lavt. Motorene
som ble kjørt med de tre tilsetningsstoffene i stedet for bly har nå alle fått helt
uakseptabel slitasje og vil etter kort tid få
betydelig skade.

sjen.

Denne slitasjen ble oppnådd allerede
etter 1600 km med jevn hastighet i 130
km/t. Det er motorens tudall og belast-

BLY ELLER
IKKE BLY
AV HARALD TØNNESEN
FORSKNINGSSJEF
ESSO NORGE A/S
HVORFOR TILSETTES BLY
BENSINEN?

I

Fra gammelt av ble bly tilsatt i bensinen
for å heve oktantallet. Senere oppdaget
man at blyet hadde en gunstig virkning
ved at det beskyttet ventilsetene og ventilstyringene (særlig for eksosventilene)
mot slitasje.

enkelt å erstatte blyets
oktanforbedrende egenskap. Det kan

I dag er det

gjøres ved å endre noen av bensin-blandekomponentene eller tilsette f.eks. stof{et MTBE (Metyl Tetra Butyl Eter). Ulempen er at bensinen blir dyrere å produsere.

Når det gjelder blyets smørende egenskaper på ventilsetene, er det derimot
svært vanskelig å finne fullgode erstatninger. Problemet har vært kjent i lang
tid, og i de seneste år har de fleste bilfabrikkene løst problemet ved å sette inn
bedre ventilseter og ventilstyringer.

o
På figur A ser vi en normal motortopp
øverst og en som er utsatt tot Xtutlig SLITASJE PA VENTILSETENE
oppstår
Problemet
under.
ventilslitasje
,

når;

a\ \/ontilq,ntpna
Av støPejern
støneiern
Ventilsetene er av
a)
b) Motorenkjører på blyfritt
c) Belastningen ogleller tuilallet er høyt

--.,:----

Ventilene smelter seg fast i kontaktflaten
mot ventilsetene. Når så ventilene deretter blir løftet, tar de med seg små metallpadikler fra ventilsetene. Etter lengre tids
kjøring kan derfor ventilene synke lenger
og lenger ned i ventilsetene som vist på
figuren.

iin71
i L---'l l

l

I \r \
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L___l
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Diagrammet i figur B viser først målt ventilslitasje ved bruk av forskjellige bensinkvaliteter under kjøring med normal
belastning. Fra venstre resultatene for
blyfri bensin, super lavbly med 0.05
gram bly/liter og tre forskjellige erstatningsstoffer for bly deriblant kalium. Hvis
slitasjen er høyere enn linjen merket
"akseptabel slitasje", betyr det at ventil-

Østerrike.

I Norge selges kaliumbensin av Statoil,
Texaco og Hydro. Blybensin selges av
Esso, Shell og Fina.
RESULTATER

- Biler med ventilseter av

støpejern
trenger beskyttelse mot ventilslitasje.
- Bly danner et svært hardt metalloksydbelegg og gir absolutt best beskyttelse
ved alle kjøreforhold. Dagens blyinnhold
på 0.15 g/l i blybensin kan reduseres helt

ned til 0.05 g/l (super lavbly) og gi den
samme gode beskyttelse mot ventilseteslitasje.
- Erstatningsstoffer for bly fungerer tilfredsstillende ved lave motorbelastninger, men ved normale og høyere belastning gir disse erstatningsstoffene ikke til-

fredsstillende beskyttelse for alle biler.

ning som er avgjørende, slik at den sam-

Dette gjelder også kalium-forbindelser
som brukes i Norge.

sjoner, lange bratte bakker og svært
tung last.

Et annet poeng som taler imot kaliumbensin er at denne tiltrekker seg vann
(den er hygroskopisk). Kaliumbensin bør
dedor ikke oppbevares på vanlige tanker
pa bensinlagrene da kondensvannet
som alltid er tilstede vil bli tatt opp av
Denne effekten øker dersom bensinen
ristes, som i en bensintank på en bil. Det

kan være et problem om vinteren, hvis
de små oppløste vannpailiklene fryser i
bensinslanger og dyser. Et tilsvarende

I denne forbindelse er det viktig å vite at

de motorene som tidligere har kjørt på
bly, har fått bygget opp et beskyttende
belegg på ventilsetene. Dette belegget
tar det kanskje 10.000 km å slite bort,
slik at de bilene som skifter til kalium, i
lang tid vil ha fordel av den beskyttelse
som tidligere kjøring på bly har gitt, før
slitasjene viser seg.
På grunn av at blybelegget sitter på i en
lang stund, kan vi trygt fylle to tanker blyfri og så en tank med blyholdig bensin,
eller velg super lavbly med 0.05 g/l blytilsetning.

problem med disse tilsetningsstoffene
kan være at injektorene for bensin kan
sette seg fast, spesielt i kaldt vær. Bilen

NÅO TIL GAMMELBILEIERE:
Skift til nye ventilseter og ventilstyringer
når du har andledning. I mellomtiden -

får da ikke bensin og vil selvfølgelig nek-

l<1ør

på super lavbly.

r

mm/1600 km

mm/1600 km

i--

te å stade. Dette har vært et problem i

me slitasjen kan oppstå ved lavere hastighetet hvis bilen er tungt lastet, som
ved sleping av tilhenger, raske akselera-

bensinen.
FIVA SKJER MED VENTILSETENE?

-

|

NORMALBELASTNING
BELASTNING

i

NORMALT VENTILSETE

Dette gjelder når metallet i ventilsetene
er av støpelern, og er det samme enten
topplokket er av støpeiern eller det er av
aluminium med innsatte ventilseter av
støpejern. (Nyere (blflrie) ventilseter er
oftest av en stållegering med 12o/" crom
(MC12) med en brinell-hardhet på 400425)

Et annet problem som kan oPPstå nar
man kjører uten blytilsetning er at styringene for eksosventilene mister smø-

ringen (man kan ikke bare stole på oljesmøring av eksosventiler der det er overtrykk.) Dette gjelder for Mercedes-Benz
motorer eldre enn '1975 (ifølge Cylindercervice). Dette kan bøtes på ved at man
setter inn bedre styringer i bronse.

o

7

NEDSLITT VENTILSETE

Blyfri

Superlavbly

A

B
Tllsetningsstoff

Fig. A

Fig. B

C
er

Super Lavbly

= Akseptabel

slitasje

AB
Tllsetnlngsstoff er

a

TJOLåHOLM CLASSIC SHOW

20 MAJ 1995
Anmålan

|()t.()il()lN4

%t;o

e,aotJ,

Bi1

i

g' /rtÅ"e &n

Fordonsutstå1Ining

eller

I

Concours de Charme
(Tåvlingen med tidsenlig

klådsel.

Obs

Hei

uc

! Sått, kryss . Var god texta tydl igt

Mårke:

!

Våstsverj-ges f årsta,
storre måssa f år veteranf ord<;rt trå
Tj olåholms Slotrs ågor den L4 ma j L99 4 bl-ev en stor succe nred
drygt B 0 0 0 besåkare . Det vackra vårvådret med sol och vå r'rne
och den naturskåna miljån kring det unika Tudor-slottet. k;i
f ramgången. åver 4OO f ordon delto<;
drog också til1
kl-assiska veteranbi-lar, Iyx- och sportvagnar och motorcyk l.l r'

åvrigt

)

Arsmode

.

I1

:

:

.

Ett 10 - tal klubbar arrangerade egna mårkesutstå11-ningar . [,'i)r-''
sålj are av gamj-a och nya reservdelar och ovrigt som ha r mr:cl
hobbyn atE gåra fyllde upp veteranmarknaden.
2:o. utståIlningen

20 naj 1995

Nu år det dags att planera for nåsta års utstållning.
Vålkommen att. vara med på våstsveriges egen stora veteranfordonsutstållning som går av stapeln 20 maj 1-995.

Marknad

Topp-låge 6 x 6 meter 500:350:-Gråsplacering 5 xx 6 meter
_Gråsplacering 3 5 meter 250:ring snarast!
Obs! Tidig anrnålan ger bra placering
Varor:

Firma:

Det finns redan planer på nya och intres santa inslag , sorll
kommer atb uppskaLtas av er och besokarna. Kom gårna med egna
fårslag.
som vi hoppas kunna
Vi har en video åver årets utstållniil9,
gora kopior av till
de som år inLresserade av att kopa ett
minne f rån måssan. llår av er om ni år intresserade.
Tj oloholm Classic Show 20 mal

Vålkommen med er anmålan till
L995

.

Med vånlig håIsning

Namn:

Gatuadres s :

Postadress:

Telefon:
Aruniilan år bindande och skal l vara Tj oloholm Classic Show t,i 11 handa senast den L4 april 1995. Vid beetållning av marknadsut-

Tjoloholm Glassic Show
! Sista anmålningsdag år L4 april . Får gemensam klubbutståIlning var vånlig boka plats snarast for att få en bra
placering.

rlznme skall en avgift på 100: - erlåggas inom 10 dagar, på postgiTo 49 30 49 1"

pS

Tjoliiholnr Classic Show
Box 110
430 41 KULLAVIK
Tel. 03l -93{1791
Fax. 031 -931668
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STAVANGER
I AVDELINGENS PICNIC

Rundskriv

4

ohtober 94

N-0106 Oslo
Postgiro 0808 2365096
Bankgiro

Landsforbundet av
Motorhlstorl she KJøretøyhlubbu

7

474.20.081 59

Telefon 22 67 07 95

Telefox 22 67 07 95

Member of FEDEMf,ON INTERNATIONALf VEHICULES ANC,fNS, FIVA

LMK-JUBILANTER

Søndag 29. mai mØttes 14 av avdelingens ekvipasjer utenfor Rogaland Bilmuseum på Bryne. Museet er bare noen få
måneder gammelt, man har allerede en
interessant samling biler og motorsykler
som f. eks. Troll, MB 190SL, MB 219,

å
f;
Åp*t

Packard osv. Utstillingen skifter stadig.

hvur scndrg f.o.m.6 nars

1994 Kt l2O0 - fSO

Klokken 13.00 kjøfte vi i kortesje lra
museet over Jæren til Sirevåg hvor Ole

stor solterrasse med utsikt til England.

som ikke hadde anledning til å dra på

Familien
Simonsen stilte opp med varm grill og

Med den nydeligste vårdag en kan tenke
seg var dette en god erstatning for denn

Stjerneløp.

Chr. Simonsen har hytte.

Postboks 652

Sentrum

H.

Tønnesen

Vi supplerer listen

over jubilanter

i

1994.

Norsk D-Modell Klubb har l0-fus jubiletrm og skifter i den anledning navn til det
rner forståelige Citroen DS/ID Klubb Norge.
LMK granrlerer klubben rned jubileet.
oppdaterte sider (l og 2) i klubboversikten følger vedlagt. (I[fo.handbok kap. 2)

pÅwtmxnlsnR

o LMK-konturgent 1994 forfalt til betaling 3 1 . juli.
o Utsendte Nordisk Motorhistorisk Annonseblad 1993 forfalt til betaling 3 I . juli.
Noen klubber har fremdeles ikke betalt.
FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER
Arbeidsutvalget har vurdert vedtektene og ftlturet behov for å oppdatere disse.
Forslag til nye vedtekter er utarbeidet og vil fiernlegges for landsmøtet 1995.
De skarpøyde vil registrere at vi i del alledrilg har foretatt en redaksjonell
redigering av definisjonen av et rnotorhistorisk kjøretøy.
Vedtektsforslaget føl ger vedlagt.
LMKS FORSIKRINGSSEMINAR
Det tidligere orntalte forsikringsserniuar er gierutornført med 9l deltakere lia 56
LMK-klubber. Forhåpentligvis dro deltakerene nytte av setniuaret som et godt
grur.urlag lbr det videre arbeid rned LMK-forikringen i egen klubborganisaslou.
Forsikringshåudboken som ble utdelt på seminaret vil bli sendt til forsikringsansvarlig korttaktpersou i de klubber som ikke val'representert.
AU alser fbrsikrilgsarbeidet sorn et viktig satsuiugsotnråde og har deffbr plodusert
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Avd. N. Banegt.
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et støre antall håndbøker sorn klubbene bør anskaffe til sitt fbrsikringspersonell.
I
Bøkene kan bestilles i seketariatet og vil bli fakturert rned kr 150,- pr. stk.
liaktonrkostninger For klubber i Oslo-området er det av praktisl<e hetlsyn ønskelig
at bøkene etter al'tale blir hentet i sekretariatet.
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TLF. 51 89 35 00
Telefax 51 89 35 11

AVD. FORUS: 51 67 76 M
TEKNISK REPR0SERVICE A.S:51 58 15 80
TEKNISK DATASATS A.S: 51 58 11 36

t/

fi

t

LM Ks NYE FORSIKRIN(;SBROS.IYRE
Den nye fbrsikringsbrosjyren ble f'erdig prodtrsen i lrøst og er sendt kltrbbene i et
antall tilsvarende medlemstallet. Klubbene ble i 1993 godtglort rned et beløp

tilsvarende rnedlemskontingenten fbr aturotlsering av fbrsikriugsordningen.
Vi følger opp aruronsekampauJen ved å godtgøre klubbene tbr 1994-kontitrgentett
for de klubber som distribuerer den nye forsikringsbrosjyren til sine medlemmer'
Faktura kan sendes sekretanatet etter at brosjyren er distribuert.

t/

Postboks 652
Sentrunr
N-0106 Oslo

- L-

Postgiro 0808 2j65096

NORDISK MOTORIIISTORISK ANNONSEBLAD 1994
l3 klubber har bestilt 3574 eksernplarer av annonsebladet sorn blir utsendt fra
trykkeriet i Sverge ultimo novernber. Mange av annonsørene har bedt om å få
tilsendt bladet, et ønske LMK sentralt ikke kan etterkonme for de som er medlem i
klubber som ikke kjøper bladet til sir.re tnedletuner.
BRANNSLUKKER OG HOVEDSTRØMBRYTER
Vi registrerer at det frerndeles er tvil om krav til brarurslukker og hovedstrønbryter.
Kravet gjelder alle helforsikrede kjøretøy, ikke bare nyforsikrede fra 1994 sorn noen
synes å tro.
UTENLANDSKE ARRANGEMENTER I 995
har mottatt løpsinnbydelse til:
Bohemia Autofest i Tsjekkia, 7-18 rnai 1995.
Kopi av imbydelsen sendes klubbene eller direkte til medleruner ved henvendelse til
sekretariatet.

LMK

FORSKRJFT OM PLIKTIG PERIODISK KJøRETØYKONTROLL

Arbeidsutvalget har arbeidet aktivt for å få dispensasjon fra kravet orn årlig pliktmessig kontroll for tyngre kjøretøy eldre em 30 år. Arbeidet synes å gi resultater da
vi nå får positive signaler fra Vegdirektoratet om at en forskriftsendring er ttuder
bearbeiding. Vi er giort kjent rned at nye forskrifter vil foreligge imen utgangett av
året. Kjøretøy som omfattes av ordningen vil ktuure få dispensasjon fra lokalt
veikontor ut året.
EU OG BILHOBBYEN

Noen eiere av rnotorhistoriske kjøretøy er bekynret for hvilken konsekveus et EUrnedlernskap vil gi i fonn av eventuelle nye krav, bnrksbegrensnir.rger og nye avgifter.
I LMK sentralt har vi ikke deme bekynrlng, og vi ser heller ingen gmrur til å
argurnentere hverken for eller irnot EU rned hobbyen som beslutningsgrumlag. I et
slikt viktig valg bør det være andre viktige faktorer som legges til gnun fbr hva rnan
besteruner seg fbr. Asbjøm Rolseth har skrevet en artikkel om tetnaet. sctn vi irar
fått tillatelse til å sende klubbene, og sorn følger vedlagt.

RABATTAVTALE IVIED ESSO NORGE AS

Vi miturer orn ESSO-avtalen rned 50 ore drivstolfiabatt som vi opplyste orn i fbnlge
mndskriv. Klubbene har rnulighet til ta del i rabatten rned inntil l0 øre pr. liter.
Dersorn klubben onsker å ta del i rabatten tniuskes tnedletnrneues rabatt med
tilsvarende beløp. Ved å inngå en slik ar.tale kan dette gi noen krolrer r klubbkassen.
Dersorn 100 rnedlerruner har iggått ESSO-avtale, og i giennomsnitt ktører I 2000
krn i året, kan inntekteu til klubben bli ca 12.000 krouer.
Interesserte bes ta kontakt rned ESSO-Norge AS v/Terje Berg, PB 350 Skøyen o2 l2
Oslo (Tlf. 22 66 35 95). Husk å oppgi kltrbbandel dersotn dette ønskes. En avtale
kan giøres effektiv i løpet av 14 dager.

Eankgiro

Landsforbundet av
Motorhlstorl she Kløretøyhlubber
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74.
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Telefon 22 67 07 95

Telefax 22 67 07 95

Member of FEDERATION INTERNATIONALE VEHICIJLES ANCTfNS, FtVA
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LMK-tilsluttede klubber pr. 5. februar 1994
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Adresser ajour pr. 2.oktober 1994

ACCE

American Cruisers Club Eidsvoll

Klubb nr. 069

Boks 27, 2092 Minnesund

AMK

Klubb nr. 001

Agder Motorhistoriske Klubb
Boks 4551 Grim, 4602 Kristiansand S.

AIb.

BVK
BCN
CKN
CBOC
CHCN
CRN
EFVs
EAC

FMKN
GBV
GSV
GACC

Albion, Norsk Britisk Bilhistorisk Forening
Svartoldervn. 1 1, 2300 Hamar
Bergen Veteranvogn Klubb
Klostergt. 28, 5005 Bergen
Buick Club of Norway
Boks 9349 Vålerenga, 0610 Oslo
Citroen DS/ID Klubb Norge
v/ Tor Neple, Ringvn. 13, 1370 Asker
Classic Bike Owners Club
Boks 2392, 5037 Solheimsviken
Classic Honda Club Norway
v/ Lars Chr. Dahl, Solveien 112, 1162 Oslo

Club Renault Nol6ge

Klubb nr. 002
Klubb nr. 003
Klubb nr. 004
Klubb

nr 032

Klubb nr. 005
Klubb

nr 070

Klubb nr. 006

v/ Olaf Danielsen, Falkeveien 3,7562 Hundhamaren
Early Ford V8 Club - Norway
Boks 3253 Bjølsen, 0406 Oslo
Eight Amcars Club
Fløgstad Gård , 2040 Kløfta
Ford M Klubb Norge
Boks 138, 5610 Øystese
Gammelbilens Venner
Boks 3029 Mariero , 4OO4 Stavanger
Gammalsaabens Venner
Råtun 24 C. 5046 Rådalen
Gjøvik Amcarclub

Klubb nr 007
Klubb nr 008
Klubb nr. 009
Klubb

nr 010

Klubb

nr 012

Klubb nr 068

Boks 223,2801 Gjøvik
GVK

Grenland Veteranvogn Klubb

Klubb nr 013

Boks 92,3701 Skien
Hal

Haug.

Hallingdal Veteranvogn Klubb
Boks 259,3550 Gol
Haugaland Veteranvogn Klubb

Klubb

nr 01 4

Klubb

nr 015

Boks 1209, 5542 Karrnsund
HMK
HOVK

Historiske Militære Kjøretøyers Forening
Boks 51 Blinderen, 0313 Oslo
hlorten og Omegn Veteranvogn Klubb

Klubb nr 016
Klubb

nr

017

Boks 1059 Bekkajordet, 31 91 Horten
02.10.94
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JVK

J

Klubb nr 067

Klry

Køyretøyhistorisk Klubb Voss

Klubb nr 018

LSVK
LVK
MBKN
MHKD
MHKR

MVH
NAS

otunhei men Veterankjøretøykl ubb
v/ Jan Randen , 2692 Bismo
Boks 408, 5701 Voss

Larvik-Sandefjord Veteranvognklubb
Lillehammer Veteranvogn Klubb
Boks 1 106 Skurva, 2600 Lillehammer
Mercedes-Benz Klubben Norge
Boks 170,4033 Forus
Motorhistorisk Klubb Drammen
Boks 2193 Strømsø, 3003 Drammen

Motorhistorisk Klubb Ringerike og Omegn
Boks 1019 Flattum, 3501 Hønefoss
Motorveteranene Hedmark
Boks 1090, 23A1 Hamar
Narvik AutomobilselskaP
Boks 468, 8501 Narvik

NMHK Nordfjord
NMMK

NRKK
NTMF
NØMK

NAMK

NDU
NFR
NHET

NJK
NLRK
NMG
NMCC

NPK
NSK

Motorhistoriske Klubb

Boks 218, 6771 Nordfjordeid

Klubb nr. 020

Klubb nr.022
Klubb nr 023
Klubb

nr

024

Klubb nr 025
Klubb nr 026
Klubb nr 027

Boks 37 Hovseter, 0705 Oslo
Nordmøre og Romsd al Kiøretøyhistorisk Klubb
Boks 2006, 6401 Molde

Klubb nr 028

Nord-Trøndelag Motorhistorisk Forening
v/ Svein Holmstad, Fr. Nilssensv. 12,7650 Verdal

Nord-Østerdal Motorhistoriske Klubb
Boks 74,2501 Tynset
Norsk A Modell Klubb
Boks 1930 Vika, 0125 Oslo
Norsk DKW Union
Boks 4 Lambertseter, 1 101 Oslo

Norsk Fiat Register
Boks 64, 1321 Stabekk

Norsk Hudson-Essex'Terraplane Klubb
v/ Eivind Daldorff, Levrevn. 6, 1346 Gjettum

Norsk Jaguar Klubb
Boks

17

48 Vika, 0121 Oslo

Norsk Land-Rover Klubb
Boks 6047 Etterstad, 0601 Oslo

Klubb nr 029
Klubb nr 030

- | dag er Norge sannsynligvis det mest liberale land i Europa når det gjelder
veteranbiler, med Sverige som nummer to. Men situasjonen er i dag slik at det
skandinaviske systemet nå påvirker mer restriktive EU-land. Derfor behøver vi
ikke å frykte EU i gammelbilsammenheng, mener Carl Henrik Størmer, generalsekretær i FIVA.
Tyske godseiere som ikke har noe annet å gjøre enn å stelle med slottet og bilsamlingen
sin. Engelske lorder som stiller med $åtørl<1ørt Rolls iveteranbilløp. Militante miljøaktivister
som legger seg i veien foran veteranbiler fordi de ikke har katalysator. Franske myndigheter som krever du må ha kjøretillatelse for å krysse fylkesgrensen med veteranbil.
Slik oppfatter mange norske gammelbileiere EU. Blir vi med der er vi vel snart tilbake til

The Red Flag Act, mister 30-års regelen og må sende søknad et halvt år iforveien for å
kjøre søndagstur med en '64 Mustang.

FRYKT

Klubb nr 036

som innebærer at han er FIVA's øverste administrative leder.
FIVA innså allerede for syv år siden at det var av vesentlig betydning åtølge med i nye

Klubb nr 033
Klubb nr 034

Klubb nr 037
Klubb nr 038
Klubb nr 039

Boks 450 , 1322 Høvik

Klubb

v/ Eddie Bruvoll, Grenaveien 22, 55A0 Haugesund

Norsk Veteran Motorsykkel Club

Asbjørn Rolseth

Klubb nr 035

Klubb nr 031

Boks 15 Vinderen, 0319 Oslo
Norsk Mini Cooper Club

Norsk Sportsvogn Klubb

Ved

Det er mange årsaker til at folk sier nei til EU. Hovedårsaken er kanskje frykten for det
uklente, fordi vi vet for lite om hva et medlemskap innebærer. Noen er mot fordi de frykter
at nynorsken forsvinner, andre er bekymret for at Vinmonopolet ikke kan opprettholdes, og
noen tror at det mystiske Dyret skal åpenbare seg hvis Norge tiltrer Roma-traktaten.
Sett bort i fra alle andre forhold, hva skal en bilentusiast mene om saken? For å bli klokere har vi tatt en prat med Carl Henrik Størmer. Mest kjent som innehaver av Automobilia bilbokhandel i Oslo, men også en "størrelse" i bilhobbykretser.
Det internasjonale samarbeidet i veteranbilsammenheng ivaretas gjennom organisasjonen FIVA. Carl Henrik Størmer har vært generalsekretær i FIVA siden '1985, en funksjon

Norsk MG Klubb

Norsk Peugeot Klubb

FIW passer på!

Klubb nr. 021

Nordisk Morris Minor Klubb

Boks 13 Sentrum, 0101 Oslo

NVMC

Klubb nr. 019

Boks 539 Nanset, 3252 Larvik

EU og bilhobbyen:

Klubb

nr
nr

041
O42

regler

i

EU. Derfor finansierer FIVA en lobbyist, Reg Dawson, som er aktiv både

- Dette overvåkningsarbeidet har lørt til at FIVA har klart å få inn unntak i forskjellige

bestemmelser, som i utgangspunktet ikke er ment å ramme oss, men som allikevel gjør det
hvis ingen sier i fra. Et eksempel er ferdskriversaken, sier Størmer.

Klubb nr 043

Boks 594 Sentrum, 0106 Oslo
02.10.94
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Strasbourg og i Brussel. Hans oppgave er å få tak i alle saksfremlegg som kan tenkes å få
betydning for veteranbiler på et tidligst mulig tidspunkt. Dawson har hjelp av en britisk
euro-parlamentariker til dette. Hver måned sender Dawson en rapport, som gjennomgås
og vurderes av en F|VA-arbeidsgruppe i England. Hvis noe krever, aksjon, går gruppen tilbake til Dawson, som igjen sørger for å komme med innspill til
EU-byråkratene på et tidligst mulig tidspunkt.

lt,

SYMPATI
- Vi får masse sympati for gammelbilhobbyen, som ses på med velvilje. Vi har fått forsikringer om at ingen lovgivning skal gjøre det vanskeligere å bruke historiske kjøretøyer. Å ta
vare på gamle biler betraktes som viktig både av industrihistoriske og kulturelle årsaker,
forteller Størmer.
Forskjellig juridisk-historisk bakgrunn spiller inn når man skal sammenligne regelverket i
ulike land. Nordiske land støtter seg til gammel sedvane om at alt som ikke er forbudt, er tillatt, mens andre har sine røtter i romerrett, der alt er forbudt hvis det ikke uttrykkelig er tillatt. I Frankrike må du ha kjøretillatelse for å krysse fylkesgrenser med gammelbil, men vel
og merke bare hvis bilen er registrert som historisk kiøreløy med et spesielt vognkort, som
også betyr avgiftslettelse. Er bibn registrert på ordinær måte er det ingen restriksjoner. I
Tyskland er del visse begrensninger for veteraner, som for eksempel kjøring på autobahn.
- Det vil fortsatt være mulig å innføre nasjonale bestemmelser, derfor må man være på

nes. Å kreve at bilens eier skal være medlem i en bestemt organisasjon for å oppnå fordeler for en gammel bil møter sterke motforestillinger. Da er det mer stemning for å knytte
unntaksbestemmelser til selve kjøretøyet, for eksempel i form av spesielle registreringsskilter.

- Vil vi ha unntak fra ordinære bestemmelser må vi samtidig gå med på en aller annen
form for avgrensning, men det skal ikke gjelde bruken av bilen. En annen sak er jo hvilke
begrensninger en spesiell forsikring gir.
- Det er viktig å være klar over at EU bare gir grunnleggende basisregler, som skal tilpasses lokalt. Slike justeringer tillates, bare de ikke virker konkurransevridende. Men norske
myndigheter oppfatter det gjerne slik at alle EU-direKiver skal iverksettes straks, uten tilpasning. Vi skal jo alltid være flinkest i klassen, sier Størmer.
T'il slutt står vi da igjen med spørsmålet: Uten å ta hensyn til andre momenter, skal en
norsk gammelbilentusiast si nei til EU?
- Nei, svarer Carl Henrik Størmer.

vak i hvert enkelt land, i tillegg til det

FIVA gjør i EU, sier Størmer, og legger til at noen land
har sine egne, sære regler, uten at det er noen smittefare.

FORSKJELL
Det har vært, og er delvis fortsatt, en fundamental lorskjell på gammelbilhobbyen

i

Skandinavia og på kontinentet. Hos oss er det en folkebevegelse, mens det i andre land
har vært en hobby for overklassen. Dette henger fortsatt igjen i ltalia og i Sveits, mens det
har endret seg radikalt i Tyskland.
- Ved siden av Skandinavia er det i dag i Storbritannia og Frankrike gammelbilhobbyen
har bredest oppslutning, sier Størmer.
Problemet er imidlertid at veteranbiler fortsatt betraktes som en overklassehobby av
mange politikere og folk innen media. Miljøbevegelser var også en motpol til vår hobby,
men nå er de mest aggressive rød-grønne i mindretall. Aksjonene i Sveits, der miljøaktivister stanset veteranbillløp, var like mye en demonstrasjon mot pengebruk som mot avgassutslipp. Ettersom miljøforkjempere også er i mot bruk og kast og økt bilproduksjon, blir det
å ta vare på gamle ting betraktet som positivt.
- Vi har almen sympati, konkluderer Størmer.
Men selvsagt er det skjær i sjøen. Bilindustrien ønsker en raskest mulig utskifting av bilparken. Den samme bilen de solgte deg som verdens beste for noen år siden, er i dag en
sikkerhetsrisiko og en stinkende mil!øbombe - kort sagt et vrak som det er best for alle at
du kvitter deg med. Særlig er det best for bilprodusenten. Bilindustri betyr arbeidsplasser,
og myndighetene i bilproduserende land har en tendens til å lytte til bilindustrien. Det kan
være et faremoment for gammelbilhobbyen. På den annen side skaper miljøet rundt veteranbiler også arbeidsplasser, og det bidrar til å ivareta gamle håndverkstradisjoner.

AVGRENSNING
- Det verste for oss ville være innføring av miljøbetingete bestemmelser, som for eksempel
strenge avgassbestemmelser med tilbakevirkende kraft. Tendensen er imidlertid at nye
regler ikke gis tilbakevirkende kraft. Samtidig må vi være klar over at alle biler etterhvert blir
gamle, og målet er jo ikke å ta vare på alle, men et representativt utvalg, sier Størmer.
Da er vi inne på et annet diskusjonstema, nemlig avgrensningsproblematikken. Selv om
FIVA forsøker å få gehør for en 21 års grense, er 30 år mer akseptabelt og praktisk gjennomførbart. Det må dessuten skilles mellom kiøretøyer som fortsatt er i vanlig bruk og de
som bevares for sin motorhistoriske betydning. En eller annen form for avgrensning må fin-
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Hva er FIVA?
FIVA (Federation Internationale des Vehicules Anciens) er en internasjonal organisasjonen for nasjonale klubber som arbeider for å bevare, restaurere og bruke historiske kiøretøyer. FIVA ble etablert i 1966 og har i dag ca 400.000 medlemmer gjennom
de tilsluttede klubber. Norge er representert ved LMK.
FIVA er en non-profit organisasjon, uten heltidsansatte personer. Alle verv er honorære, det vil si at de er ulønnet, det ytes kun utgiftsdekning.
President i FIVA er i dag tyskeren S. D. Kraft, Furst zu Hohenlohe-Langenburg. Carl
Henrik Størmer tra Norge (LMK) er generalsekretær. FIVA's fire vise-presidenter kommer fra Hellas, Østerrike, Sør-Afrika og Frankrike, kasserer og vise-generalsekretær
er fra Sveits, mens den tekniske og den juridiske komisjonen begge ledes av svensker.

FIVA har videre en kommisjon for arrangementer, og en parlamentær kommisjon
som ledes av Michael J. Banfield fra Veteran Car Club of Britain, tidligere formann i
Historical Commercial Vehicles Club. Han betraktes som en meget kompetent person

for denne oppgaven.
FIVA's 1994-budsjett er på ca 670.000 kroner, hvorav rundt halvparten går til lobbyvirksomheten.
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Landsforbundet av Motorh istoriske Kiøretøyklubber
Codkjcnt av LMKS arbeidsuwals 23.08.1994
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Forbundets nnvn
Forbundets navn er Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber, forkortet til LMK.
Formiil

er en ideell sammenslutning uten partipolitiske eller økonomiske interesser. LMK skal i en
kulturbevarende ånd fremme samarbeid og enhetlig holdning i saker av motorhistorisk interesse.
LMK skal fremme bevaring av, forståelse for og kunnskap om motorhistoriske kjøretøy som er 2l
år og eldre, med særlig vekt på kjøretøy som er 30 år og eldre.

LMK

3 Motorhistorisk kjøretøy
LMK har sluttet seg til den intemasjonale definisjon som er: Et motorhistorisk kjøretøy er et bevart
S

mekanisk drevet kjøretøy, produsert for mer enn 20 år siden, vedlikeholdt i historisk korrekt tilstand
og ivaretatt av en person eller organisasjon som har kjøretøyet for dets tekniske interesse og som
ikke benyter det til daglig transport, et kjøretøy som LMK etter søknad vil tildele et FIVAidentitetskort.

4

Besluttende organ
Landsmøtet er forbundets øverste myndighet og besluttende organ. Den daglige ledelse og drift
ivaretas av et valgt forbundsstyre.
S

5 Vilkår for medlemsknp
LMK er åpen for klubber og foreninger med interessefelt og hovedformål som nevnt i $$2 og I

S

på

følgende vilkår:

- vedtekter itråd med LMKs formål, vedtatt av et årsmøte
- valgt styre og revisor
- minimum 25 medlemmer
- årsberetning, revidert regnskap og protokoll fra avholdt årsmøte
- medlemsaktiviteter beskrevet i årsberetning
S

6

Søknad om medlemskap

Søknad om medlemskap vedlegges dokumenter som viser at vilkår nevnt under $5 er opplylt.
Søknaden behandles av styret etter at søknadsgebvr er betalt. Soknad må væie LMK i hende innen
utgangen av november tbr å kunne fiemlegges fbr t'orstkornnrende landsmøte. Etter antrelaling lia
styret fåtter landsmøtet avgiørelse om medlemskap
Dersom en klubb er utmeldt eller ekskludert av fbrbundet. kan nvtt medlemskap gjenopptas etter
samme soknadsprosedyre. Eventuelt uoppgiort okonomisk ntellontværende nr:i være betalr tbr

Opphør nv medlemskap
Medlemskap opphører etter skrift lig utmelding.
Klubber som ikke har betalt kontingent innen utgangen av det kalenderåret kontingenten gielder for
vil etter beslutning av forbundsstyret miste sitt medlemsskap.
Landsmøtet kan ekskludere en medlemsklubb som grovt eller gientatte ganger bryter forbundets
vedtekter eller på annen måte anses uskikket til å være tilsluttet forbundet. Beslutning om
ekskludering fattes av landsmøtet og må oppnå 314 flertall. Kontingent refunderes ikke ved opphør
av medlemskap.

Sl0

Ordinært landsmøte
Landsmøtet er LMKs øverste myndighet, og skal avholdes innen utgangen av mars hvert år.
Klubbene giøres kjent med tidspunktet for landsmøtet senest 60 dager før møtet. Innkalling med
opplysning om tidspunkt og sted, forslag til dagsorden, årsberetning, revidert regnskap og innkomne
forslag skal sendes klubbene senest 30 dager før møtet. Saker som ønskes behandlet på landsmøet
må være forbundsstyret i hende innen utgangen av desember året før landsmøtet.
Landsmøtet skal behandle:
- valg av dirigent
- valg av sekretær samt to repr€sentanter til fullmaktskomite
- fullmaktsprøving
- godkjenning av innkalling og dagsorden
- godkjenning av forrige landsmøteprotokoll
- styrets beretning
- regnskap og revisjonsberetning
- budsjett med fastsettelse av kontingent
- innkomne saker og lorslag
- valg av fbrmann
- valg av fem styremedlemmer
- valg av revisor
- valg av valgkomite på tre medlemmer
Avstenrminger avgløres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet tbretas skriftlig avstemning.
Landsmøtet er beslutningsdyktig når minst l/3 av medlemsklubbene er representert
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Ekstrrordinærtlandsmøte

Det skal innkalles til ekstraordinært landsmøte hvis fbrbundsstyret finner det nødvendig. eller minst
l/3 av medlemsklubbene tiemmer skriftlig krav om dette. Innkalling med opplysning om tidspunkt og
sted, lbrslag til dagsorden og nødvendige saksdokumenter skal sendes klubbene senest 30 dager fbr

søknad behandles.

Kontingent
Hver klubb betaler kontinsent for inntil 1400 medlemmer.

Medlemsklubbenes plikter

Medlemsklubbenes plikter i tbrhold til LMK er å:
- betale kontingent innen gitt tidsfrist
- sende årsberetning og protokoll fra årsmøte senest 60 dager etter møtet
- årlig sende utrylt registreringsskjema før landsmøtet
- sende rundskriv og medlemsblad

Landsmøtedelegater

Hver klubb kan sende to delegater til landsmøtet. Delegatene må møte med fullmakt fia klubben.
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Stemmerett
Antall stemmer fastsettes ut fra kontingentinnbetalingen foregående år. Hver klubb har 6n stemme pr.
påbegynt 50. medlem inntil 100 medlemmer. Ut over dette har klubben 6n stemme pr. påbegynt 100.
medlem, begrenset til maksimalt 15 stemmer. Nye medlemsklubber flir stemmerett ved første
landsmøte etter det møtet hvor de ble opptatt som medlem. Det kan stemmes ved fullmektig. Delegat
kan møte som fullmektig for 6n annen medlemsklubb.
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Forbundsstyrets sammensetning, mandnt og myndighet
Styret representerer forbundet i alle forhold og forplikter dette.
Landsmøtet velger et styre som består av formann og fem medlemmer. Formannen velges særskilt.
Styret velger selv sin nestformann, regnskapsfører, forsikringsutvalg og eventuelle andre utvalg.
Tillitsmenn til verv skal rekrutteres fra forskjellige klubber.
Styret holder møter når formannen sammenkaller eller når minst to av styremedlemmene krever det.
Innkalling skjer skriftlig med minst en ukes varsel. Telefonmøer kan avtales samme dag.
Styret kan bare fatte gyldige vedtak når møtet er lovlig innkalt og minst tre medlemmer er tilstede og
en av disse er formann eller nestformann. Formannen har dobbeltstemme. Forbundssekretæren skal
være tilstede på styremøtene. Han har forslags- og talerett, men ikke stemmerett. Det skal føres
protokoll over styrets møter.
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Revisjon
Revisor velges av landsmøtet. Det på{igger revisor å kontrollere at forbundets regnskaper er i
samsvar med virksomheten. Revisor skal avgi beretning til landsmøtet om sitt syn på regnskapet.
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Valgkomit6

Forbundsstyret foreslår for landsmøtet en valgkomit6 på tre medlemmer. Valgkomiteen skal holde
seg orientert om styrets virksomhet, samt fremme forslag på styremedlemmer for landsmøtet. Forslag
til nye kandidater til styret må være valgkomiteen i hende innen utgangen av året før landsmøtet.
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Ledelse og administrnsjon
Forbundsformannen, eller i hans fiavær nestformannen, leder forbundsstyrets forhandlinger.
Forbundssekretæren forestår forbundets virksomhet i nært samarbeid med styret og er ansvarlig ibr
kontorets administrasjon. Han skal utrede og tilrettelegge saker som skal behandles av styret. Han
skal videre sørge for at styret holdes løpende orientert mellom styremøtene. Ansettelser fbretas av
styret på grunnlag av et skriftlig avtaleverk.
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Forholdet til FIVA

LMK er medlem av Fed6ration Internationale Vdhicules Anciens (FM), og representerer LMKs
medlemsklubber innen FIVA. LMK reprtesenterer FIVA i Norge. LMK sender en eller flere
representanter til FIVAs styremøter og årsmøter. En av representantene skal være medlem av Norsk
Veteranvogn Klubb.
Dersom LMK ikke lenger fungerer etter sine vedtekter sorn organisasjon fbr motorhistoriske
kjøretøyklubber i Norge, kan N\rK kreve retten til å representere Norge innen FIVA. Denne klausul
kan ikke endres av LN{Ks landsrnøte.
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Oppløsning

Landsmøtet kan beslutte å oppløse LMK ved 3/4 flertall. Slikt vedtak må gientas på et nvtt
ekstraordinært landsmøte tidligst etter 60 dager. med samme krav til stemmetall. Ved eventuell
oppløsning fordeles LMKs eiendeler på klubbene i forhold til deres stemmer. Norsk Veteranvogn
Klubb overtar fra samme tidspunkt sin tidligere representasjon i FIVA
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