
Maritim Modellklubb 
formann: ssanneru@getmail.no maritimmodellklubb.wordpress.com 

Formann: Ståle Sannerud 
Trondheimsvn 79 
0565 Oslo 
Tel. 909 20 684 
E-post ssanneru@getmail.no 

Sekretær:  Martin Gulliksen 
Jongsstubben 19 
1337 Sandvika 
Tel. 412 51 177 
E-post: gullmoe@online.no 

Til medlemmene 
 
INVITASJON TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 27. MAI 2009 

Klubbens generalforsamling finner sted ons-
dag 27. mai klokken 19:00 i våre klubblokaler 
på Norsk Sjøfartsmuseum.  
 
Saksliste: 
• Styret legger frem årsberetning for 2008. 

Styrets forslag er vedlagt. 
• Regnskap for 2008. 
• Komiteen som har sett på klubbens 

fremtidige organisasjon legger frem sin 
konklusjon. 

• Valg av: 
• Formann for 2 år 
• Sekretær for 2 år 
• Styremedlem for 1 år 
• 2 medlemmer i festkomiteen for 1 

år 
• 2 medlemmer i valgkomiteen for 

1 år 
• 2 medlemmer i programkomiteen 

for 2 år. 
Valgkomiteen legger frem sin innstilling 
på generalforsamlingen. 

• Fastsettelse av kontingent for 2009. Sty-
ret foreslår ingen endring av kontingen-
ten. 

 
Etter generalforsamlingen vil vi fortelle og 
vise noen bilder fra turen vi tok til hobby-
messen i Dortmund i april. Det serveres kaffe 
og kake underveis. 
 
Vennlig hilsen 
Ståle Sannerud, formann 
 
 
 
 
 

Referat fra klubbmøte 19.mars 
 
Etter kjøreplanen skulle dette vært general-
forsamling, men formannen hadde intet klart. 
Det ble vedtatt å utsette møtet til mai, og å 
sette ned en komité som til den tid skulle  se 
på hvordan klubben skal organiseres i fremti-
den. Komiteen legger frem sine konklusjoner 
på mai-møtet og vi diskuterer dem der.   
 
Hans Breder hadde med seg sin modell av den 
gamle hurtigruten D/S Børøysund og viste 
bilder fra byggingen av denne. Bildene kan 
sees på vår fotoside, www.pbase.com/
maritimmodellklubb/hansbrederboroysund 
 
Referent: Ståle Sannerud 
 
Vi var på klubbtur til Dortmund i april. Bil-
der fra denne seansen kan sees på vår fotoside, 
www.pbase.com/maritimmodellklubb/
dortmund2009 
 
Hjemmesiden vår er under endring. Vi driver 
og flytter over til et helt nytt system, den 
gamle adressen www.maritim-
modellklubb.no er midlertidig ute av drift 
men vil etterhvert kobles om. Inntil videre 
kan den nye siden nås på adressen 
maritimmodellklubb.wordpress.com/ 
 
Vi har blitt kontaktet av Inger-Lise Neslein, 
som har en ”gammel og meget sliten” skute-
modell som hun har arvet og som sårt trenger 
litt kjærlig omsorg. Kunne noen være interes-
sert i å ta på seg en reparasjonsjobb? Kontakt 
henne i så fall på e-post  
inger-lise.neslein@hf.uio.no 



MARITIM MODELLKLUBB — ÅRSBERETNING 2008 

1 Medlemskap 
Vi driver i skrivende og gjennomgår med-
lemslisten for å luke ut ”døde” innførsler. 
Oppdatert medlemsliste vil sendes ut som 
medlemsservice når dette er klart. 
 
2. Styre og komiteer 
Det siste året har styret hatt følgende med-
lemmer: 
Formann: Ståle Sannerud 
Nestformann: Jan Wellén 
Kasserer: Jens Framnes 
Sekretær: Martin Gulliksen 
Styremedlem: Steinar Sypriansen 
 
Revisor: Per Henning Kittilsen 
 
Komiteene har hatt følgende medlemmer: 
Festkomité: Jens Framnes og Martin Gullik-
sen 
Valgkomité: Jan Wellén og Per Henning Kit-
tilsen 
Programkomité: Per Henning Kittilsen og Jan 
Richard Meek 
Takseringskomité: Knut Gransæther, Ulf 
Bjerkhaug og Per Storm Iversen 
 
3. Medlemsservice 
Medlemsservice er vårt faglige innspill til 
medlemmene som kommer ut fra tid til an-
nen, til sammen utgjør disse utsendelsene 
gjennom vel tyve år en omfattende håndbok i 
bygging av modellskip. ”MS” er nok hovedår-
saken til at vi har så mange medlemmer som 
vi har utenfor Osloområdet, og vi har inn-
trykk av at de fleste av medlemmene på ett 
eller annet tidspunkt har skaffet seg håndbo-
ken i samlet form. For tre år siden ble boken 
utgitt i revidert versjon, og vi har solgt unna 
en god del eksemplarer av denne i løpet av 
året, både på papir og på CD-ROM. 
 
4. Møter og utflukter 
Norsk Sjøfartsmuseums Venneforening stiller  
meget velvillig sitt eget styrerom på Norsk 
Sjøfartsmuseum gratis til disposisjon for klub-
ben. Vi har våre månedlige møter der. 
 
Vi har i år foretatt en utflukt til den store 
hobbymessen i Dortmund hvor åtte medlem-
mer deltok.  
 

5. Andre medlemstiltak 
Per Henning Kittilsen er vår ”private hoffleve-
randør” av Proxxon-utstyr som han selger 
med 15% rabatt på listepris til klubbens med-
lemmer. Hans e-postadresse er 
per.kittilsen@siemens.no, tlf 22 50 14 64. Vi-
dere har vi en delvis passordbeskyttet nettside 
hvor fotografier av skip, museer og modeller 
av interesse for modellbyggere er lagt ut. Ad-
ressen er www.pbase.com/
maritimmodellklubb , passordet er ”maritim”. 
 
I klubbens møtelokaler sitter vi på en god del 
bøker om sjøfart og modellbygging som med-
lemmer kan låne ved behov. Vi har også noe 
tegningsmateriell. 
 
Vi er i samarbeide med Norsk Sjøfartsmuse-
um i ferd med å sette opp et modellverksted i  
museets kjeller som medlemmene skal kunne 
benytte seg av. 
 
6. Økonomi 
Det er ingen store endringer i klubbens øko-
nomi. Kostnadsnivået vårt er lavt etter at vi 
gikk over til e-post, vi har penger på bok og 
rom for investeringer i utstyr dersom det 
skulle vise seg nødvendig.  
 
7. Avslutning 
Klubben vil få takke Norsk Sjøfartsmuseum 
for godt samarbeide gjennom mange år og 
Sjøfartsmuseets Venneforening for lån av lo-
kaler. Vi takker også de tillitsvalgte for en 
godt utført jobb. 
 
Oslo, 24. mai  2009 
For styret: Ståle Sannerud (sign.) 


