
 
 

                                       Årsberetning 2022    
 
 
 
KNA Aust-Agder Avdeling avholder den 16. februar 2023 årsmøtet for sitt 91 
driftsår. 
 
Årsmøtet behandler de foreskrevne saker, så som årsberetning, regnskap, budsjett 
og valg av styre, revisor, samt valg av ny valgkomité. 
 
 
 
Følgende tillitsmenn har fungert i det 91. driftsår: 
 
Avdelings leder:            Rune Danneborg 
 

Kristian Seterøy 
Roger Jacobsen 
Torgeir Bakken 
Geir Espeland 
Steinar Knudsen 
Anita H. Bjørgo 

 
Varamann:   Endre Espeland    
 
Revisor:  Bjørn Noraberg 
 
Valgkomité: Svein Atle Berge, Terje Johannessen og Kjell Arne 

Dalene. 
 
Ved styrets konstituering ble Geir Espeland valgt til nestleder, Steinar Knudsen til 
kasserer og Anita H. Bjørgo til sekretær.  
   
Medlemstall. 
 
Tallene for medlemsmassen vår i 2022 viser seg å være ganske stabile. (Steinar 
sjekker med Katrine Knutsen) 
 



Aktiviteter generelt 
 
Styret har i løpet av det siste driftsår avholdt 2 styremøter og julebord for styret og 
nøkkelpersoner i sportskomiteén.  
 
Det er styrebehandlet totalt 2 saker. 
 
I tillegg har store deler av styret vært involvert i arbeidsmøter omhandlet Sommer 
Rally Grimstad.  
 
Samarbeidet i styret har de siste årene vært bra blant de fremmøtte. 
Arbeidsoppgaver har blitt fordelt og fulgt opp i henhold til referatene. 
 
Hoved punkter fra styrets arbeid i 2022: 
- KNA Sommer Rally Grimstad 2023. Løpet ble ikke kjørt i 2022. Det har blitt 

mottatt aktivitetsmidler fra KNA sentralt for å tilfredsstille NBFs krav til løypene 
for 2023. 

 
- Styret har også utarbeidet forslag til et juniorstipend som er sendt som egen sak 

til årsmøtet fra styret, etter positivt vedtak for forslaget i årsmøtet for 2021. 
 
- Det ble søkt og mottatt midler fra KNA sentralt til en treningssamling for Stuenes 

Garasjen Ungdomsklubb som har mange aktive KNA-medlemmer. 
 
 
Avdelingen vår har nå: 
Én representant i styret NBF: 
Rune Danneborg  
 
Vi har også: 
Svein Atle Berge som medlem av Bilcrosseksjonen i NBF  
Kristian Seterøy som medlem av Rallycrosseksjonen i NBF 
 
Utmerkelser 
 
Nåler til 3 personer sendes ut. 
 
 
Økonomi 
 
Regnskapet for 2022 viser et negativt resultat på 12.177,71. Hele det negative 
resultatet kan henskrives til verdireduksjon i klubbens fondsplassering i DNB 
(27.636,78). Den underliggende driften viser et positivt resultat, hvor inntektene 
hovedsakelig kommer fra MVA-kompensasjon og aktivitetsmidler utbetalt fra KNA-
sentralt.  
 
Økonomistyringen har vært enkel, og kostnader og inntekter har vært under god 
kontroll. 
 
 


