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Stabbesteinen 

Bergen Veteranvogn — Klubb 
Postboks 929 Sentrum 

5808 Bergen 
www.bvkn.no 

Organ for Bergen Veteranvogn Klubb. Mars — 2011. Nr. 3 
Generalforsamling i BVK/Neste 
medlemsmøte: Tirsdag 08.03.2011 
kl.19.00 er det Generalforsamling og  
medlemsmøte på BTM. 

Medlemsmøte etter Generalforsamlingen. 
Tema på medlemsmøtet er Restaurering av 1926 
mod Buick ved Herman Brandt.  
Herman har i flere år holdt på med å restaurere en 
Buick som han kjøpte i deler. Han har prøvet og 
feilet, krommet i hjemmebad og lakkert delene i 
garasjen og resultatet er blitt utrolig bra. Det blir 
spennende å høre Herman fortelle og vise bilder fra 

restaureringen. Kanskje han tar noen gode vitser 
innimellom. 

 
Møt opp i god tid slik at vi kan få unna 
Generalforsamlingen og starte medlemsmøtet før 
kvelden er omme. 
 
Referat fra forrige medlemsmøte: 
Tirsdag den 08.02.2011 kl.19.00 var det 
medlemsmøte på BTM. Som vanlig godt fremmøte; 
60 medlemmer. 

Husk GRASROT andelen når du tipper Lotto: Organisasjonsnummer for BVK: 991 074 023 

Org.nr: 991 074 023 

Saksliste: 
 
1. Åpning . 
2. Godkjenning av innkalling. 
3. Valg av møteleder og referent 
4. Årsberetning 
5. Årsregnskap 
6. Kontingent 2011 
7. Valg. 
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Formann Eric A Rundhovde åpnet med diverse 
orienteringer. Neste medlemsmøte med 
Generalforsamling. Valgkomiteen er godt i gang 
med arbeidet så ingen bør holde seg borte av den 
grunn. Tur med Barneklinikken blir søndag 15 mai 
og her er det som vanlig Per Fiksdal som hanker 
inn biler og har opplegget. Vårmønstringen blir 
2.juni. Dette er BVKs største inntektskilde. Det er 
alltid problem med å fylle vaktlistene men BVK 
forventer at de som deltar med bil også tar på seg 
en times vakt som en dugnad for klubben. Det er 
bare å melde seg til tjeneste. Tysnesdagene, Calles 
prosjekt er den 10 juli .Vestlandstreffet er 13. 
august. Komiteen har lagt opp en spennende rute 
som blir lagt over Osterøy, med besøk hos Ola 
Borge bla. Bjørn West har invitert noen biler til sitt 
jubileum og BVK tar dette som en uformell 
helgetur med overnatting på Brekkestranda. Voss 
Kjøretøyhistorisk Klubb har invitert  BVK med på 
et jubileumsløp den 10. september da klubben har 
30 års jubileum .Vi skal ha Utstilling i 
Fyllingsdalen 23 september. 
Det er Motorhistorisk dag 12 juni. Ulvenmarkedet 
30 april .Oasen er 40 år og vil ha to biler, 1971 
mod til jubileet. Disse er plukket ut. Det er også 
kommet forespørsel fra Vestlandshallen ang. en 
utstilling der de vil ha flere biler fra oss. Det må vi 
finne mer ut om før vi svarer ja. 
Det blir nok å henge fingrene i og med dugnader på 
BTM, der vi bør være med vil vi ikke få noen 
grunn til å kjede oss fremover. 
Æresmedlem Roar Seltun fylte 80 år 27. januar og 
formann overrekkte han en blomsterbukett på 
dagen. Han har problem med å kjøre bil men har 
veldig lyst å delta på møtet når han kan og Tore 
Hovland sa seg villig til å hente han av og til. 
BVK vil søke om Norgesløpet i  2014 (endret fra 
hva som ble sagt å møtet). 
BVK har engasjert seg i å få mest mulig ut fra 
Grasrotandelen til Norsk Tipping og har trykt opp 
visittkort med info til medlemmene. Gunnar 
Haukeland orienterte om potensialet i forhold til 
Grasrotandelen. Klubbens andel har økt jevnt og 
trutt siden den spe begynnelse og i fjerde kvartal 
2010 hentet BVK inn over kr 5000,- på dette. 
Så var det klart for Carl August Harbitz-Rasmussen 
som ville vise et utdrag bilder fra USA turen 28sept 
-12 okt 2010. 
Han hadde fått over 4000 bilder fra turdeltakerne. 
Mesteparten var tatt av klubbens sekretær, 
undertegnede, og han fortalte livlig og 
engasjerende fra turopplegget og turen for øvrig. 

Han viste også noen filmsnutter om Tucker bilen 
og om David Cammack som hadde 3 stykker i sitt 
eie. Han har nå gitt hele Tucker samlingen sin til 
Hershey museum. Det har tidligere vært et referat 
fra turen i «Stabbesteinen» så vi refererer ikke alt 
men «Calle» hadde mange artige episoder å fortelle 
og han vet mye om amerikansk bilhistorie og hva 
som er vert å få med seg ”over  there”. Han 
planlegger en ny tur til høsten og tilbud om å være 
med går først til de som var med på forrige tur men 
med åpning for at andre kan henge seg på om det er 
plasser igjen. Vi som deltok på denne fine USA 
turen kan trygt anbefale å reise på tur med «Calle». 
Han ordner opp og ivaretar alle. Stor takk til 
«Calle» for en fin presentasjon. Medlemmene 
storkoste seg. 

Valg av nytt styre for 2010: 
 
Styret har for året 2010/11 bestått av følgende 
personer: 
Formann: Eric Albert Rundhovde: på valg – ikke 
gjenvalg 
Nestformann: Lars Olav Lofthus: egentlig ikke på 
valg. 
Sekretær: Sissel Romslo: ikke på valg 
Kasserer: Gunnar Haukeland: på valg - tar gjenvalg 
Styremedlem: Sigve Carlsen: ikke på valg 
Styremedlem: Arne Lærum: på valg - ikke gjenvalg 
 
Varamedlem: Gunnar Bjelke: på valg – ikke 
gjenvalg 
Varamedlem: Bente Sørheim : på valg – tar 
gjenvalg 
Varamedlem: Kjartan Meyer: på valg – ikke 
gjenvalg 
 
Revisor: Kjetil Sletten: på valg – ikke gjenvalg 
 
Valgkomite: Herman Brandt, Geir Philips og Kjell 
Røen: alle på valg 



 

3 

BESIKTNINGSMENN FOR LMK FORSIKRING I BERGEN VETERANVOGN KLUBB: 
Aage Angeltvedt, Heiane 81, 5132 Nyborg, tlf. 93 02 79 81 

Svein Wilfred Farsund, Bjørndalsstølen 47, 5171 Loddefjord, tlf. 55 50 07 09 el. 90 11 10 16 

Formann:  
Eric R. Rundhovde 
Mob: 90076815 
eric.rundhovde@gmail.com 
 
Nestformann:  
Lars Olav Lofthus 
Mob: 47611283 
laoll@online.no 
 
Kasserer:  
Gunnar Haukeland 
Mob.95997242 
gu-hauke@online.no 
 
Sekretær:  
Sissel M. Romslo 
Mob: 99101262 
simaro@online.no 
 
Styremedlemmer:  
Sigve Carlsen 
Mob.95776353 
sigve.carlsen@hotmail.com 
 
Arne Lærum  
Mob: 90614826 
arnelerum@online.no 
 
Varamedlemmer:  
Gunnar Bjelke 
Mob: 45617936 
g.bjelke@online.no 
Bente Sørheim 
Mob: 95780820 
bente-elin.sorheim@telenor.com 
Kjartan Meyer 
Mob: 91558835 
kjmeyer@online.no 

Styret i BVK for 
perioden april 2010—

april 2011 

Redaktør/skribent: Sissel M. Romslo 
Layout for BVK: Lars Olav Lofthus 
Print: Allkopi Nordnes 

Valgkomiteens innstilling til nye styre– og varamedlemmer 
for 2011/12: 
Formann:   Lars Olav Lofthus – 1 år 
Styremedlem:  Mads Erbe Thomassen – 2 år 
Styremedlem:  Ove Hovland – 2 år 
Styremedlem:  Gunnar Haukeland—2 år 
 
Varamedlem:  Bente Sørheim – 1 år 
Varamedlem:  Kjell Rød – 1 år 
Varamedlem:  Rolf Harald Helgesen – 1 år 
 
Revisor:   Kjell Røen – 1 år 
 
STYRETS ÅRSBERETNING FOR BERGEN 
VETERANVOGN KLUBB 2010/11 
Styret har bestått av 6 medlemmer og tre varamedlemmer. 
Styremedlemmene har vært Eric A. Rundhovde, formann; Lars Olav 
Lofthus, nestformann; Gunnar Haukeland, kasserer; Sissel Romslo, 
sekretær; Sigve Carlsen og Arne Lærum, styremedlemmer. 
Varamedlemmene har vært Bente Sørheim, Gunnar Bjelke og Kjartan 
Meyer. 
Det er avholdt 11 styremøter i beretningsåret. Årsregnskapet for 2010 er 
gjort opp med overskudd. Klubben har god egenkapital . 
I beretningsåret har klubben arrangert eller deltatt i følgende arrangementer: 
9. mars: Medlemsmøte Trikkehallen. Generalforsamling 
13. april: Medlemsmøte Bergen Kringkaster, Erdal Askøy 
24. april: Ulvenmarkedet der mange BVKere deltok både med stands, som 
kjøpere og publikum 
25. april: Markering av at BVK var 30 år i 2010. Utstilling på 
Vågsalmenningen. Tur til krigsmuseet på Herdla. Middag på Herdla 
gjestgiveri. 
13. mai: Vårmønstring Lagunen 
17.mai: Deltakelse i 17.mai-prosesjonen. 3 biler under egen fane – og 3 
under Bjørn West- veteranene 
30. mai: Tur med barneklinikken 
4-5 juni: Vossarudl`n/Norgesløpet 2010 
5. juni: Laksevågdagene 
8. juni: Medlemsmøte grillfest hos Herman og Kari Ann 
12. juni: Vestlandstreffet 2010 v/Haugaland veteranvognklubb 
12. juni: Nasjonal motordag. Miniutstilling Vågsalmening. 
10-13. juni: Hansa-rally 
10 juli: Tur til Tysnes, Tysnesdagene 
5-8 august: BVKs Norgestur. Deltakelse i Fjordsteam, Florø 
August: Lygarmøte/grillfest Thor Stigen 
23 august – 5. september: Utstilling Sartor senter 
Månedsskiftet  august/september: Tur med Wergeland bofellesskap 
12. september:  Tur til Modalen 
14. september:  Medlemsmøte Anton Drønens kulturhistoriske senter 
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 9. oktober: Utstilling i regi av Bilbransjens 
forenings 75-årsjubileum 
12. oktober: Medlemsmøte Trikkehallen, 
Valvoline, Thorstein Olsen 
9. november: Medlemsmøte Trikkehallen. 
Kinnemobil ved Gunnar Dagestad 
14. desember: Medlemsmøte Trikkehallen. 
Kozemøte uten program, men med kakao og 
julebrødskiver 
11. januar: Medlemsmøte Trikkehallen. 
Annofilmer 
8. februar: Medlemsmøte Trikkehallen: 
Bildefremvisning fra USA-tur arrangert av Calle i 
privat regi 
8. mars: Medlemsmøte Trikkehallen. Restaurering 
av Buick v/Herman 
 
I tillegg: 

Har det hver tirsdag vært møte på 
”lygarrommet”, Bergens tekniske museum, 
med avbrekk i en periode der møtene ble 
holdt hos Ole Henrik Romslo på Osterøy 

Er det etablert ny og forbedret internettside 
Er alle Stabbesteiner og rundskriv fra klubbens 

30-årige historie innsamlet i klubbarkiv, 
både i papirversjon og digitalt. 
 

LMK-NYTT:  
Driftige damer i Ålesund! 
Kanskje er det mer en «dameting» å være opptatt 
av tilbehøret og settingen, og ikke kun 
kjøredoningen i seg selv? Men vit da også at dette 
er med på å gjøre at klubben blir mer tilgjengelig 
for andre enn bare de som ønsker å skru. Med 
nistekurv og  

Leder i JenteHjulet, Karen Marie Gissinger bak 
rattet på sin T-Ford 1922 der hun også har 
styring på jentene. 

sveivegrammofon, og tidsriktig antrekk, blir det en 
ekstra spiss på arrangementet. 
Å ta vare på veteranbiler er å ivareta en viktig 
kulturarv mener jentegjengen i Storfjordens 
Automobil Klubb, som påpeker at rammen rundt 
også er viktig. 
 
LMK forsikring: 1. HVEM KAN FÅ LMK 
FORSIKRING?  
Bare medlemmer av klubber tilsluttet LMK kan få 
LMK Forsikring, og den kan bare tegnes gjennom 
klubbens forsikringskomité. Du må ha vært 
klubbmedlem i minst ett år. (Klubbene kan i 
spesielle tilfeller gi dispensasjon fra denne regelen)  
 

 
Det er opp til klubbens forsikringskomité å 
anbefale om du bør få forsikring.  
For alle øvrige skadeforsikringer, ta direkte kontakt 
med Tennant på 22 47 912. 
 
HER GJELDER LMK FORSIKRING : 
 
Forsikringen gjelder over alt der ordinær 
motorvognforsikring gjelder. Imidlertid skal 
motorvognen, når den ikke er i bruk, oppbevares i 
låst bygning for maksimalt 30 kjøretøy (maks. 3 for 
Blivende Klassiker). Under løp og turer regnes 
kjøretøyet som i bruk, og det stilles ikke særskilte 
krav til oppbevaring. 
 
Det har vert litt diskusjoner angående 
besiktigelse av biler så vi repeterer litt: 
 
Besiktigelse 
Eier kan selv gjøre besiktigelse av sitt kjøretøy med 
verdi opp til 250.000,- (1959 mod. og eldre) og 
150.000,- (1960 mod. og nyere). Besiktigelsen må 
bevitnes av en person som selv har en LMK 
Helforsikring. Vitnet signerer på egenmeldingen / 
besiktigelsesskjemaet med navn og reg. nr. på eget 
helforsikret kjøretøy pluss navn på sin LMK-klubb. 
Er kjøretøyets verdi høyere enn de overnevnte 
grenser, skal det utføres besiktigelse av en 
besiktigelsesperson fra en LMK-klubb. 
Besiktigelsesmannen skal signere og datere på 
baksiden av papirbildene.  
Bil/buss skal være utstyrt med godkjent 
brannslukningsapparat av type ABC med minimum 
2 kg slukkemiddel.  
 
Uten særskilt avtale gjelder forsikringen ikke under 
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kjøring med flere passasjerer enn angitt i 
vognkortet, dog høyst 8. For utvidet bussforsikring 
gjelder antall tillatte sitteplasser. Lastebil med 
totalvekt f.o.m. 3500 kg skal ikke kjøres med større 
last enn 50 % av nyttelast angitt i vognkortet om 
denne overstiger 300 kg. 
Ved deltagelse i s.k. "Regularity-løp", der 
gjennomsnitts- eller topphastighet er avgjørende, 
økes egenandelen med kr. 3.000,-. Forøvrig gjelder 
motorvognforsikringsvilkårene.  
For egenandel ved redning, se pkt 4 lenger ned. 
Hvis helforsikret kjøretøy skal overhales eller 
repareres, anbefales det å tegne 
restaureringsforsikring i tillegg til helforsikringen. 

Rebesiktigelse 
Du må ta nye bilder og gjøre en rebesiktigelse / 
egenmelding av kjøretøyet ditt hvert 10. år. Det 
sendes normalt ut beskjed om dette fra klubben. 
Rebesiktigelse og oppdateringer foretas for å ha et 
så godt dokumentasjonsgrunnlag som mulig i 
tilfelle skade. 
Husk uansett å alltid sende inn oppdatert 
dokumentasjon og bilder dersom du oppgraderer 
kjøretøyet ditt. 

Forsikringspremien starter på kr. 385,- (for 
Helkunder med minst tre eller flere forsikringer 
(deriblant et av hovedproduktene villa, innbo, 
hytte, bruksbil) og kr. 585,- (for Singlekunder som 
bare vil ha LMK Forsikringene for kjøretøy i 
Tennant) med forsikringssum inntil 250.000 for 
kjøretøy fra 1959 og eldre. Premien er kr. 395,- 
(Helkunder), og kr. 595,- (Singlekunder) med 
forsikringssum inntil 150.000 for kjøretøy fra 1960 
og opp til 30 år. Du kan også øke denne 
forsikringssummen for kr. 135,- per 50.000. For 
Singlekunder vil økningen være kr. 270,- per 
50.000,-. 
 
Jubilanter: 

80 år:Vi vil gratulere vårt Æresmedlem 
Roar Seltun med 80 års dagen som var 
den 27.01.2011. Seltun var i mange år 
besiktigelsmann for BVK. 

60 år: Vi vil gratuler Ole Henrik Romslo 
med 60 års dagen som var den 
23.02.2011. Han  har vært et aktivt BVK medlem 
og vært behjelpelig med tilrigging til BVKs 

bilutstillinger og hatt åpent hus for BVK i sin 
garasje ved flere anledninger. 

Tur med Barneklinkken 2011 
Tor Endresen 
 
Søndag 15 Mai er det klart for den årlige turen med 
barneklinikken vi har i BVK. 
Har i dag, 31. januar vært på møte med Tor 
Endresen. 

Vi skal denne gang ned på Banco Rotto. Det er 
hans arbeidsplass. 
Han og Rune Larsen kommer til å underholde oss 
denne søndagen vi er der. Tor Endresen og Rune 
Larsen er også opptatt med å stille opp for 
Barneklinikken, da de flere ganger har vært oppe 
på Haukeland og underholdt i foajeen. 
Vi kjører fra barneklinikken kl 1030 og er nede på 
Banco Rotto til kl 1100. Så sett av denne dagen til 
dette faste BVK arrangementet. 
Når jeg vet antallet på hvor mange vi blir så tar jeg 
kontakt. De som kan kjøre denne dagen kan sende 
meg en mail  perfiks@online.no eller ringe  meg på 
93239336 innen 15 april. 
  
Mvh 
Per Fiksdal 
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 Regnskap for Bergen Veteranvogn Klubb 

RESULTATREGNSKAP             
INNTEKTER 2010 2009   UTGIFTER 2010 2009 
       Klubbeffekter / Utstyr 7500   
Kontingent 128150 130375   LMK (medl.kont.) 7540 5926 
LMK 1340 1400   LMK årsmøte 2840 5926 
Medl.møte 0     Møter / foredrag o.l. 8398 2100 
Salg klubbeffekter 8651 3365   Postboksleige 900 850 
Momsrefusjon 11522,58 7759   Data + Kontorrekvisita 45478   
Kjøreoppdrag 0 5000   Kopiering Stabbesteinen 29177,76 69641 
Klubbtur (Førde) 17850     Porto Stabbesteinen 33541,37 46544 
Klubbtur Ekeberg 0     Medl.møte-Kaffi/kaker 6752,79 4984 
Innskudd fra kasse 0 4297   Vestlandstreffet 0   
Vårmønstring Lagunen 85191 58586   Blader 2045   
Julemøte (innbet. medl.) 0     BTM husleige 10000 10000 
Utstilling A-23 0 185631   BTM (medl.kont.) 500 5000 
Loddsalg Lagunen 0 7796   Utstilling A-23 0 26552 
Grasrotandel 9253,15 2446   Gaver / blomster 5734 2914 
Div. Inntekter 0     Porto 2528,55   
Renter 2010 184,56 698   Klubbtur (Florø) 17850   
Tilb.bet. (blader) 1101,01     Kjøreoppdrag 0   
Tilb.bet. (Pins) 1645           
        Ekebergtur 0   
        Julemøte 8053,3   
        Annonser 0   
        Lagerleige 4150 0 
        Gebyr 216 258 
        Div.utgifter 975   

        
Tilb.bet for mye 
innb.kont. 250   

        Loddsalg Lagunen 0 2000 
Sum inntekter 264888,3     Sum utgifter 194429,77   
             
Eiendeler og egenkapital             
Inntekter   264888,3         
Utgifter   194429,77         
Driftsresultat   70458,53   Bergen, 31.12.2010     

Avskr debitorer   -1400         

Avskr klubbutstyr   -21500   Eric Rundhovde (form)/s Lars O. Lofthus (nestform)/s 

Innteksført differanse   9168,14         

Overskudd 2010   56726,67         
        Gunnar Haukeland (kass)/s Arne Lærum 

Egenkapital 1.1.   379363,54         

Egenkapital 31.12.   436090,21         
        Sissel Romslo (sekr)/s Kjetil Sletten (revisor)/s 
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Voss Køyretøy Historisk Klubb inviterer 
til 30 års jubileumstur. 
 
10. september 2011. 
Start blir fra Mølstertunet kl. 13. 
Vi kjører på diverse veier til Stalheim hvor vi skal 
overnatte ved Stalheim Hotel. 
Pris på hotellet er kr. 700,- pr. person og inkluderer 
festmiddag, overnatting og frokost. 
Festmiddagen vil bli kl. 19:30. 
 
Det vil etter ankomsten til hotellet bli tur til 
Sivlesteinen der det blir diverse forfriskninger. 
For de som vil drøye hjemreisen på søndagen en tur 
så kan det kjøpes lunsj på hotellet. Det kan også bli 
en omvisning på museet denne dagen. 
 

Påmelding gjøres til Ruth Kristin Trå på email: 
rk.traa@online.no eller evnt. mob.tlf. 971 48 895. 

Terminliste 2011 
 
08.03.11 Generalforsamling LMK 
 
12.04.11 BVK-tur Fjell festning alternativt Oselvarverkstaden 
 
30.04.11 Ulvenmarkedet 
 
10.05.11 BVK-tur Kystsogemuseet Øygarden alt Oselvarverkstaden 
 
17.05.11 17.maiprosesjonen 
 
15.05.11 BVK-tur med barneklinikken 
 
02.06.11 Vårmønstring Lagunen 
 
12.06.11 Nasjonal Motordag 
 
10.07.11 BVK-tur  Tysnesdagane 
 
13.08.11 Vestlandstreffet - Osterøy – Alver hotell 
 
20.08.11 BVK-tur til Matre-Brekkestranda  – Bjørn West veteranene 
 
10.09.11 Jubileumstur  Mølstertunet – Stalheim hotell – Voss Køyretøy Historisk klubb 
 
13.09.11 Medlemsmøte 
 
23.-25.09.11 BVK-utstilling Auto 23 
 
07.-09.10.11 Mulig deltakelse ved Bergen Bil- og Caravan messe 
 

I tillegg: En søndag i mai eller juni vil vi arrangere et rebusløp. Dato ikke fastsatt. 



 

8 

Sekretæren/ Redaktøren: 
Det har vært så kaldt at det har 
ikke fristet med garasjerunder 
enda. Vi lovte noen reportasjer 
men om noen melder seg til å 
skrive og ta bilder så bare sett i 
gang. Vi venter på flere innspill til 
«Stabbesteinen». Vi oppfordrer medlemmene til å 
ta initiativ til å sette sitt preg på bladet så det er 
bare å henge seg på. Ingenting er for dumt. Vi 
redigerer etter beste evne. 

Sekretær: Sissel M Romslo Ytre Bruvik 
5285 Bruvik   

Mob.99101262 -95916829 E-mail; simaro@online.no                                                  

Formannen har ordet: 
Våren er snart i emning. Det 
kribler etter å kjøre veteranbil 
igjen! Veteranvognklubben har 
alt et fyldig program for 
kjøresesongen, se terminlisten. 
Det bør være arrangementer 
for enhver smak. 
Bergens Tekniske Museum forventer å åpne for 
publikum til våren. Da må veteranvognklubbens 
utstilling både få et ansiktsløft og en rullering. 
Styret kommer tilbake til dette. Museet vil for øvrig 
kunne danne en naturlig og fin base for mer 
uformelle søndagsturer, som tas på sparket.  Ved å 
møte på museet om søndagene kan vi også bidra til 
å skape et levende teknisk museum i Bergen. 
Som følge av familieforøkelse har jeg takket nei til 
gjenvalg som styreformann.  Det blir ganske enkelt 
ikke tid til alt. Formannsperioden har vært en svært 
hyggelig tid, der jeg har hatt med meg et meget 
entusiastisk, handlekraftig og dyktig styre. Selv om 
det har vært lange hektiske kveldsmøter med 
mange saker, så har alltid latteren sittet løst hos 
disse humørsprederne.  Jeg takker alle for god 
innsats og godt samarbeid. Videre ønsker jeg det 
nye styret – og den nye formannen – lykke til! 
 
Stilling ledig! 
 
Styret i BVK har en fantastisk 
stilling ledig! Vi søker etter en 
kreativ sjel som kan tenke seg å 
være redaktør/journalist for 
”Stabbesteinen”. Du må kunne 
en del om bruk av kontor 

programmer, kunne skrive litt og gjerne ta bilder. 
Føler du at dette er noe du er interessert i, så ta 
kontakt med noen i styret. 
Styret vil selvsagt bidra med stoff og vi vil hjelpe 
vedkommende til å komme i gang, samt bidra med 
kontakt mot trykkeri osv. 
Lønn: Det blir nok som for styrets del: I himmelen. 
Men heder og ros er heller ikke å kimse av. Alle 
utgifter dekkes selvsagt. 
Bakgrunnen for denne ”utlysningen” er at styret har 
kommet til en konklusjon om at det er alt for 
tidkrevende for styremedlemmer å også være blad 
redaksjon. Når nå nestformannen mest sannsynlig 
blir formann, så sier det seg selv at han ikke også 
kan fortsette med å være layout ansvarlig for 
bladet. Sekretæren føler også presset, og uttaler helt 
korrekt: ”Jeg er innvalgt som sekretær, ikke 
redaktør”. 
Styrets foreløpige plan er at vi vil endre 
Stabbesteinen til et skikkelig blad som kommer ut 
4 ganger i året. Det vil fortsatt bli sendt ut et 
rundskriv hver måned, men da bare med innkalling 
til møter og annen viktig info. 
Så vi håper nå at en kreativ sjel vil tre fram og kan 
gjøre en innsats. 
 
Styret i Bergen Veteranvogn Klubb. 
 
Kjøretøy registeret på BVK’s nettside 
 
Pr. dato 27. februar er det registrert 137 kjøretøyer i 
registeret. Det er hyggelig at en god del har lagt inn 
sine kjøretøyer, men det er nå langt flere kjøretøyer 
enn dette i klubben! 
Kan jo nå nevne at ved utstillingskomite møtet den 
16. februar så fikk bilgruppelederne utdelt hver sin 
kopi av registeret som hjelp til å plukke objekter til 
utstillingen.  
Noen vegrer seg kanskje for å legge inn data om 
hvilke biler de har av frykt for innsyn fra 
skattevesen osv. Pr. dato er det kun to personer som 
har tilgang til registeret, og det er Nestformann 
Lars Olav Lofthus, som jo er web ansvarlig, og 
kasserer Gunnar Haukeland. Det kreves brukernavn 
og passord for å komme inn, noe vi IKKE 
har tenkt å tildele skattemyndighetene. 
 
Til deg som registrerer: Når du får opp 
meldingen ”Takk for din registrering”, så kan du 
stole på at den er lagt inn. 
 

Husk GRASROT andelen når du tipper Lotto: Organisasjonsnummer for BVK: 991 074 023 


