
Bodø Motorhistoriske Forening 

Årsberetning 2022 

Styre 

Styret for BMF har fra årsmøtet i 2022 bestått av:  

Kyrre Kolvik (formann) 

John Skyrud (Nestformann) 

Kjell-Ivar Helgesen (sekretær) 

Pål Hjemgaard (kasserer) 

Chris Jørgen Vindvik (styremedlem) 

 

Aktivitet 

Klubbmøter: 2022 har vært et år med god aktivitet i klubben. Vi har holdt 9 medlemsmøter i 

klubbhuset. Der deltar vanligvis ca.20 personer - av et medlemstall som ved årets utgang var 105 

 

17. mai: Ca.10 biler kjørte i klubbkolonne fra Stormyra over Langåsen til domkirka, med kaffe og prat 

i menighets salen i grått og kaldt vær. 

 

Vårsleppet på torget 21.mai var godt besøkt av interesserte i alle aldre. 

Den årlige mopedturen gikk også i år til Arnøy og var meget vellykket. 

 

Årsmøtet ble holdt på Jektefartsmuseet 5. mars, med påfølgende middag med ledsagere også 

invitert. Kasserer Kjetil Østbø tok ikke gjenvalg, og ble takket for stor innsats for klubben siden BMF 

ble stiftet.  

 

Styremøter: Styret har hatt 9 møter i 2022. En viktig sak har vært fornyelse av leiekontrakten for 

klubbhuset i Geitvågen. Huseier ønsker å selge eiendommen, så det er usikkert hvor lenge klubbens 

leieforhold kan vare. I første omgang er kontrakten forlenget med tre år. 

Klubbvekstedet har vært brukt av mange medlemmer i løpet av sommerhalvåret. Lite aktivitet om 

vinteren siden lokalet ikke er oppvarmet. 

Alle som søkte vinterlagerplass i klubbhuset fikk plass. Begge hallene er helt fulle. Vinterlagring er 

etterspurt av medlemmene, og er en god inntektskilde for klubben.  

 

Klubben skal arrangere Norgesløpet 2024. Løpskomiteen er godt i gang med arbeidet. 

Klubbens ledelse har hatt møte med Luftfartssenteret (Flymuseet) med tanke på samarbeid, bl.a om 

Norgesløpet 2024. 

 

Klubben hadde to deltakere på Kulturminnekonferansen. Dette er et nyttig forum for å høre hvordan 

klubber og myndigheter jobber med bevaring av kulturminner, denne gangen handlet det om 

bevegelige kulturminner (tog, biler, båter). 

 

Økonomi 

Regnskapet viser inntekt på kr.154 369,84 og utgift på kr.93 828,08 Resultatet ble kr.60 541,76 

Klubbens økonomiske stilling er god med en kassebeholdning på kr.365 217,25 

Revisor har godkjent regnskapet uten anmerkninger. 

 

Bodø, 10.feb 2023 

For Bodø Motorhistoriske Forening 

Kyrre Kolvik (sign) 

Formann 


