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Di 3.616 på Eidsvoll. Foto: Peter Flink.

Jernbanemuseets venner 
– årsberetning 2017
Styrets sammensetning i perioden mars 2017 – mars 2018:

Leder (L): Kjetil Næss

Nestleder (U): Per Kjeldaas

Sekretær (O): Roar Stenersen Oppnevnt av NJM

Kasserer (O): Anne Katrine Zachariassen Oppnevnt av NJM

Styremedlem (L): Erik W. Johansson

Styremedlem (U): Einar Thomesen

Styremedlem (L): Åge Lybekbråten

Styremedlem (U): Jon Mømb

”O” indikerer at vedkommende styremedlem er oppnevnt av Norsk jernbanemuseum.
”L” indikerer at vedkommende styremedlem er på valg i år med like tall (0-2-4-6-8),
”U” indikerer at vedkommende styremedlem er på valg i år med ulike tall (1-3-5-7-9).

Revisor: Knut Bergerud

Valgkomité: Bjørn Åke Persson Leder

Henrik B. Backer

Bjørn Halling

Valgkomité velges for ett år av gangen.

106



Norsk jernbanemuseum årbok 2018 Norsk jernbanemuseum årbok 2018 109108

Styrets arbeid i 2017
Det har vært avholdt to styremøter i løpet av året. I tillegg 
har styrets medlemmer holdt kontakten ved hjelp av e-post,  
samt at styremedlemmer har møttes på flere av museets 
arrangementer i løpet av året. Deriblant turer med Stålvogn-
toget og andre arrangementer på Martodden. Vi var også på 
plass da Sommertoget besøkte ringstallen, samt under Jern-
banemuseets dag på samme sted i september. Styret har 
også bidratt med praktisk hjelp om museet har hatt behov 
for det. I 2017 har vi blant annet bidratt med klargjøring og 
forefallende arbeid i forbindelse med museets Stålvogntog. 
Mot slutten av året har det vært jobbet med innføring av 
nytt medlemsregister og regnskapssystem sammen med 
kasserer.

Både Thor Bjerke og Andreas Dreyer gikk over i pensjonist-
enes rekker i løpet av året. Styret overleverte en gave til 
begge to på vegne av venneforeningen.

I forbindelse med Thor Bjerkes overgang til pensjonistenes 
rekker, var det også behov for å få på plass en redaktør 
for museets årbok. Dette redaktøransvaret vil ligge under 
stillingen til den nye konservatoren som begynner i april 
2018. Men i en overgangsfase vil leder ta på seg ansvaret for 
at boken blir gitt ut til vanlig tid. Thor Bjerke skal samtidig 
ha en stor takk for det arbeidet han i mange år har lagt ned 
i årboken.

Medlemsregisteret og verving
Museet har fulgt opp medlemsregisteret på en veldig god 
måte i løpet av 2017, og det er gjort en stor jobb med å  
oppdatere hele medlemsregisteret etter at en del årbøker 
kom i retur med ukjent adressat. Noen faller ut av listene da 
man har flyttet og/eller byttet jobb, samt at en del medlem-
mer har falt fra av naturlige årsaker. Det er likevel en utfor-
drende jobb å oppdatere slike lister i Excel. Man har mindre 
kontroll på endringer som gjøres, og feil kan skje.

Mot slutten av året ble det også klart at det fra mai 2018 blir 
innført nye personvernregler i Norge etter krav fra EU. Det  
betyr at medlemslister i Excel, eller som på annen måte 

lagres på en lokal datamaskin, ikke lenger vil være tillatt. 
Regnskapet må innen mai 2018 også ut av manuelle bøker 
og inn i et godkjent elektronisk system. Dette betydde at  
venneforeningen var nødt til å finne et nytt, godkjent 
system for både medlemsregister samt regnskap. Etter tips 
fra direktør Eirik Kristoffersen og en gjennomgang i Data-
tilsynets informasjonsbrosjyrer, ble en ferdig løsning fra 
leverandøren «Styreweb» valgt. Dette systemet gikk på lufta 
i november 2017 og er nå operativt.

Fordelen med et slikt system er at det er sikrere enn å ha  
løse filer på en harddisk. Man får god oversikt over 
medlemsmassen, det er enkelt å registrere innbetalinger og 
annet, samt at man etter hvert kan ta ut statistikk på flere 
områder. Når kontingenten skal sendes ut neste år, vil dette 
også gjøres automatisk. Det samme med purringer. I dette 
systemet er det også felt for e-postadresse, så vi anbefaler 
alle våre medlemmer til å sende inn deres e-postadresse til 
vennene@norsk-jernbanemuseum.no.

Bakdelen med et nytt system er at doble posteringer og feil 
i tidligere lister enkelt kommer til syne. Derfor er det i år et 
fall i medlemsmassen per 31.12.2017. Vi tror imidlertid det 
nå vil bli lettere å få medlemmer inn i systemet igjen med 
det nye registeret. Dette ligger i «skyen» og vi kan med an-
dre ord ta med oss en PC på f.eks turer med Stålvogntoget 
eller på andre arrangementer og registrere nye medlemmer 
på stedet. Det samme med innbetalinger.

Styret har også vært representert på alle åpne kjøringer 
med Jernbanemuseets stålvogntog. Vår vervebrosjyre
finnes ombord i toget og deles også ut til de reisende.  
Ombord i toget finnes også medlemskort, stempel for de 
som betaler kontingenten på toget, samt årboken som nye  
medlemmer da får med seg. De siste årene har venne-
foreningen også vært tilstede med egen stand på arrange-
menter som er avholdt på museet. Erfaringen herfra viser  
imidlertid at det er vanskelig å verve nye medlemmer på  
arrangementer som avholdes på Martodden. Noe av år-
saken kan være at de fleste besøkende allerede er medlem 
av foreningen.

Vårt lager av vervebrosjyrer begynte å gå tom på tampen 
av året. I stedet for å trykke opp ny brosjyre kun for oss, ble 
det gjort en avtale med museets markedsansvarlig slik at 
venneforeningen nå får flere egne sider i museets egen 
årsbrosjyre. Denne brosjyren trykkes opp i mange flere 
eksemplarer enn det vi har gjort med vår egen brosjyre, og 
den distribueres også til et mye større publikum samt et 
bredere geografisk område. Brosjyren er utformet slik at den 
kan snus på hodet for enten å lese museets egen informa-
sjon, eller venneforeningens.

Medlemstall pr. 31. desember 2017:

Vanlige medlemmer: 793

Livsvarige medlemmer: 85

Medlemmer på autotrekk: 9

Firmaer/foreninger: 8

Våre prosjekter
Planen for vårt neste store prosjekt som er «Trevogntoget» 
ligger på vent inntil Jernbanemuseet har fått oppført en  
vognhall for sikker innendørs lagring av materiellet.

Prosjektet med damplokene 271 og 411 styres av Roar  
Stenersen og Eirik Kristoffersen..

Av prosjekter som er satt i gang, men som ikke er synlig på 
regnskapet, er det innkjøp av ny strømforsyning til museets 
bistrovogn. Denne vogna har behov for stabil strømforsyn-
ing til blant annet kjøkkenutstyr som krever stabil 230V 50 
Hz. For å konvertere jernbanens 16 2/3 Hz ble det i NSBs tid 
innmontert tre store frekvensomformere i vogna. Disse har 
dessverre vært ustabile helt siden museet overtok vogna 
i 2013, og på Raumabaneturen i oktober gikk den ene i 
stykker underveis. Dette er spesiallaget utstyr som ikke kan 
kjøpes over disk, og leverandører her i Norge kunne ikke le-
vere i henhold til våre spesifikasjoner og museale krav. Disse 

Åge Lybekbråten verver nye 
medlemmer ombord i Stålvogn-
toget. Foto: Kjetil Næss.
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kravene går blant annet ut på at ombygging må unngås i 
musealt jernbanemateriell. Via bekjente hos DB Museum i 
Nürnberg ble det opprettet kontakt med en Tysk leverandør 
av slikt utstyr, som også har levert til andre museumstog i 
Europa. Her har vi bestilt en helt ny og moderne omformer 
som settes rett inn i plassen til den gamle. Denne koster oss 
7210,- Euro, og er dermed under den summen § 3 begren-
ser. Omformeren ble derfor bestilt i 2017 da det er 3-4 
måneder leveringstid, men regningen vil altså ikke bli synlig 
før på 2018-regnskapet.

For bedre profilering på arrangementer på Martodden og 
under turer med Stålvogntoget, er det bestilt noen få fleece-
jakker og piquet-skjorter til de aktive samt de som jobber 
ombord i toget. Jakkene vil få venneforeningens logo. 
Skjortene for bruk i Stålvogntoget vil både ha museets logo 
samt trykk av en Nohab på ryggen. Dette ble bestilt i 2017, 
men er når årsmøtet avholdes ennå ikke levert. Regningen 
vil derfor ikke synes på 2017-regnskapet.

Pris og stipend
Venneforeningens pris og stipend ble i 2017 tildelt Vera 
Wold på Kongsvinger, som arbeider med en bok om jern- 
banehistorier fra Kongsvingerområdet fra 1870-1900. Dette 
er en bok som skal fortelle historier om menneskene på  
jernbanen og hva de har opplevd. Vera har mer enn 40 års 
erfaring som journalist, hvorav de 16 siste i NRK Hedmark og 
Oppland. Hun ble pensjonist i 2016.

Økonomi og regnskap
Økonomien er solid. For 2017 viser regnskapet et overskudd 
på over 54.000,- kroner. Vår balanse er også god og var på 
kr. 902.365,- ved årsslutt. Utgiftene våre går for det meste 
til trykking og utsendelse av årboken, hvor portoutgiftene 
øker for hvert år.

For øvrig finner styret grunn til å understreke at Jernbane-
museets venner er en forening man kan være passivt
medlem av med verdens beste samvittighet. Et medlem 
som betaler sin kontingent støtter dermed foreningens
formål.

Årsmøte 2018 ble avholdt på Norsk jernbanemuseum på 
Hamar 3. mars kl 1200.

Tilstede:
Olaf Bjerknes, Arne Liebak, Bjørn Næss, Tore Mikkelsen, Tom 
Andre Källman, Bjørn Åke Persson, Knut Bergerud og Thor 
Bjerke.

Fra styret:
Kjetil Næss, Åge Lybekbråten, Per Kjeldaas, Anne K. Zachari-
assen, Jon Mømb, Einar Thomesen og Roar Stenersen.

Styrets leder Kjetil Næss ønsket velkommen til årsmøtet.

Saksliste
Godkjenning av innkalling og dagsorden1.  
Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskriv-2. 
ere 
Dirigent: Kjetil Næss. 
Referent: Åge Lybekbråten. 
Protokollunderskrivere: Thor Bjerke og Olaf Bjerknes. 

Behandling av årsberetning og regnskap 2017, 3. 
herunder spørsmålet om ansvarsfritakelse for styret 
Styrets årsberetning ble fremlagt og gjennomgått av 
Kjetil Næss. 
 
Diskusjon om medlemsverving og hvordan informere 
nyansatte i jernbanen om at foreningen eksisterer. 
Roar Stenersen orienterte om det pågående arbeidet 
med lokene 271 og 411 på Hønefoss. 
 
Årsberetningen ble godkjent. 

Regnskapet for 2017 ble fremlagt. Overskuddet på kr. 
54.116,- skyldes at det ikke har vært noen spesielle 
store prosjekter på museet som trengte støtte i 2017. 
Den største utgiften er fremdeles trykking og utsendel-
se av årboka. Utsendelsen (porto) koster nå mer per bok 
enn å trykke den. Forslag om at medlemmer i nærområ-
det på Hamar kan hente boka på museet. Medlems- 
tallet er justert etter innføring av nytt elektronisk 
medlemsregister (Styreweb). 
 
Revisors beretning ble lest opp. Regnskapet ble god-
kjent og styret meddelt ansvarsfrihet. 

Budsjett og bevilgninger 20184.  
Foreslått budsjett for 2018 

Inntekter: Kr. 210.000,-

Utgifter:

Trykking/porto årbok: Kr. 120.000,-

Pris/stipend: Kr. 25.000,-

Administrasjon: Kr. 65.000,-

Totalt: Kr. 210.000,-

Bevilgninger fra oppsparte midler:

Damplokene 271 og 411: Kr. 444.000,-

Stålvogntoget: Kr. 100.000,-
 
Fra oppsparte midler bevilges kr. 444.000,- til damplo-
kene 271 og 411, samt kr. 100.000,- til Stålvogntoget. 
 
Diskusjon om bevilgningen til lok 271 og 411: 
Heller ikke fjorårets bevilgning fra årsmøtet ble brukt 
og det er nå tredje gang de samme pengene bevilges. 

Årsmøteprotokoll 2018
Under “Sommertogets” besøk 13. juli var venneforeningen med og 
bidro med støtteoppgaver til museet. Her er det straks matpause ved 
ringstallen etter at Di 3.602 var kjørt ut og gjort klar. Fra venstre Co 
Eling, Amund Rasten og Mette Larsen. Foto: Kjetil Næss.
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Regnskap 2017:

Inntekter: Utgifter:

Kontingent: Kr. 182.195,23 Trykking/porto årbok: Kr. 110.568,67

Årboksalg: Kr. 2.355,- Pris/stipend: Kr. 25.000,-

Gaver: Kr. 8.350,- Administrasjon: Kr. 6.392,16

Renteinntekter: Kr. 5.576,65 Stålvogntoget: Kr. 2.250,-

Gebyr: Kr. 150,-

Sum: Kr. 198.476,88 Kr. 144.360,83

Overskudd: Kr. 54.116,05

Balanse pr. 31. desember 2017:

Aktiva: Passiva:

Driftskonto: Kr. 61.777,12 Balanse 31.12.2016: Kr. 848.249,39

Høyrentekonto: Kr. 811.787,26 Overskudd 2017: Kr. 54.116,05

Dovregubbekonto: Kr. 28.035,22

Kassabeholdning: Kr. 765,84

Sum aktiva: Kr. 902.365,44 Sum passiva: Kr. 902.365,44

Venneforeningens styre vil følge opp dette prosjektet 
utover i 2018 og ta en vurdering på høsten om vi fort-
satt skal følge det opp eller omdisponere midlene. 
 
Budsjettet enstemmig vedtatt. 

Fastsettelse av neste års kontingent5.  
Styret foreslår uendret kontingent for 2019, kr 250,-. 
 
Det har imidlertid dukket opp en utfordring med ord-
ningen om 20% rabatt hvis man er medlem i NJK. Grun-
net nye personvernregler fra EU er det ikke lenger tillatt 
å samkjøre to foreningers medlemsregister. Den eneste 
måten våre medlemmer som også er NJK-medlemmer 
heretter kan få rabatt på er derfor ved å møte opp på 
museet og dokumentere sitt medlemsskap i NJK med 
gyldig medlemskort. 

I tillegg er det en utfordring med to forskjellige kontin-
genter i vårt nye medlemsregister. 
 
Styret er av den oppfatning at denne rabatten for NJK-
medlemmer ikke er avgjørende for om man velger å 
være medlem, og foreslår derfor å fjerne den fra 2019 
grunnet disse utfordringene som har oppstått. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

Innkomne forslag. (Frist for å sende inn forslag var 5. 6. 
januar 2018) 
Det var ikke kommet inn noen forslag innen fristen. 
Styret har imidlertid 3 forslag beskrevet nærmere 
under: 
 
1) Venneforeningens pris/stipend 

Styret foreslår at mangeårig medlem Arne-Magnus 
Waaler tildeles venneforeningens pris i 2018. Arne- 
Magnus har arbeidet hele sitt liv med bevaring av histo-
risk jernbanemateriell. Han var også sterkt delaktig i at 
det ble plukket ut sistegenerasjons damplokomotiver 
for bevaring. Hans arbeid startet også før NJK ble stiftet 
i 1969, men han har bidratt stort også for Jernbane-
klubben. 
 
2) Vedtektsendring § 2 
I forbindelse med endring i kontingenten for neste år, 
må også vedtektene om dette endres tilsvarende. Para-
graf 2 lyder i dag som følger:  
 
“Personlig medlemsskap kan tegnes som årsmedlems-
skap. Medlemsskap kan også tegnes av foreninger, 
bedrifter og lignende. Årskontingenten for foreninger, 
bedrifter, firmaer og lignende er 4 ganger årskon- 
tingenten for personlig medlemsskap. Medlemmer av 
Norsk Jembaneklubb innrømmes 20% rabatt i  
medlemskontingenten “. 
 
Styrets forslag er at siste setning (markert rødt) tas ut av 
vedtektenes § 2. 
 
3) Vedtektsendring § 6 
Pga navneendringer på jernbanen ønskes det å endre 
ordlyden i paragraf 6. Dagens paragraf lyder som følger:  
 
“Årsmøtet holdes innen 15. mars hvert år. Innkalling 
skjer ved annonsering i NSBs og Jernbaneverkels  
personalblader samt i et utlvalg norske Jernbanetids-
skrifter. Private medlemmer tilskrives. Årsberetning og 
regnskap trykkes i Norsk jernbanemuseums årbok,  
sammen med innkalling til årsmøtet. Dersom årboken  

ikke er medlemmene i hende innen 14 dager før års-
møtet, får medlemmene årsberetning og regnskap fritt 
tilsendt ved henvendelse til Norsk jernbanemuseum’”. 
 
Styrets forslag er å fjerne de to markerte setningene 
(markert rødt), samt legge til teksten markert med 
grønn skrift i § 6. 
 
Vedtak: De tre foreslåtte vedtektsendringene ble ved-
tatt. 

Valg iht. vedtektenes §§ 4 og 57.  
Leder og to styremedlemmer var på valg. Etter valget 
består styret av: 
 
Leder Kjetil Næss (gjenvalgt for to år) 
Nestleder Per Kjeldaas (ikke på valg) 
Sekretær Roar Stenersen Oppnevnt av museet 
Kasserer Anne K. Zachariassen Oppnevnt av museet 
Styremedlem Erik W. Johansson (gjenvalgt for to år) 
Styremedlem Jon Mømb (ikke på valg) 
Styremedlem Åge Lybekbråten (gjenvalgt for to år) 
Styremedlem Einar Thomesen (ikke på valg) 
Revisor Knut Bergerud (gjenvalgt for to år) 
 
Valgkomite: 
Bjørn Åke Persson (gjenvalgt for ett år) 
Bjørn Halling  (gjenvalgt for ett år) 
Tore Strangstad (gjenvalgt for ett år)

Etter årsmøtet ble det servert lunsj mens praten gikk rundt 
bordet. 

Olaf Bjerknes Thor Bjerke Åge Lybekbråten
(Sign.)  (Sign.)  (Sign.)


