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1. Innledning 
Denne rapporten beskriver klubbens aktiviteter for deler av 2005 og 2006. Årsberetningen 
gjelder kun for 2005. 

2. Aktiviteter 
Årsmøtet i 2005 vedtok at klubbens uteaktiviteter skulle rette seg mot MC treff som for 
eksempel dagstreff (treff på kafeer etc.) og treff etter invitasjon fra andre klubber. Det ble ikke 
vedtatt antall treff for dette året. Årsmøtet bestemte at klubbstyret skulle invitere til dagstreff i 
2006. Dette er ikke gjort så langt i år. 
 
T-skjorte er trykket opp i et antall på 100 stk. 44 t-skjorter er sendt ut til medlemmer som har 
betalt kontingenten på kr 150. For medlemmer som ønsker mer enn 1 stk t-skjorte, har styret 
vedtatt en pris på kr 100 pr stk. Innkjøpsprisen pr t-skjorte fra produsent endte på kr 60, etter 
at 4 trykkerier ble kontaktet.  
 
Nettsiden til klubben har regelmessig blitt oppdatert av styreleder, som fremstår som 
kontaktperson for klubbmedlemmer og andre. Oppdateringene har angått de fleste saker, men 
de sidene som oftest har vært oppdatert er medlemssiden, t-skjortsiden og bruktmarked. I 
tillegg er diskusjonsforumet hyppig i bruk av alle som er innom vår nettside. Dette forumet er 
den mest levende delsiden på z1300.no. 

3. Årsberetning for 2005 
Det er avvikende regnskapsår for 2005. Perioden som det er ført regnskapsbok er fra 
14.08.05 til 31.12.05, dette vil si fra klubbens første årsmøte og frem til nyttår.  
 
Fra oppstart av klubben (25.03.04) og frem til 14.08.05 har det påløpt kostnader som 
initiativtaker for klubben har dekket. Dette gjelder leie av web-hotel, gebyr for registrering av 
domenet z1300.no, annonsering og bevertning under klubbens første treff. I samme periode 
fikk klubben en viktig sponsor som tilførte klubben kr 2500. Differansen mellom utgiftene og 
inntekten før 14.08.05 ble kr 1.001 og dette beløpet er inkludert kontobeholdningen pr 
31.12.05. 

Årsregnskap 2005
Inntekter Regnskap
Restbeholdning etter etablering av klubben kr 1 001
Medlemskontingent kr 3 975
Gaver kr 300

Utgifter
Web-hotell årsleie 10Mb kr 481
Utvidelse av wb-hotell 50Mb kr 542
Bevertning årsmøte 2005 kr 384

Resultat
Inntekter kr 5 276
Utgifter kr 1 407
Resultat kr 3 869

Balanse 31.12.05
Bankinnskudd kr 3 869
Andre aktiva kr 0

Gjeld kr 0
Egenkapital kr 3 869  

 
 

På vegne av styret 
Helge Dervo 
Styreleder 
04.08.06 

 


