
Til AMCARs tilsluttede klubber
Vi er inne i en utfordrende tid for frivilligheten. Det kan være vanskelig for klubbledere å vurdere hva som 
er det riktige å gjøre i forhold til klubbdrift og aktiviteter.

Det er lett å henstille alle til å følge myndighetenes råd og pålegg. Men noen ganger gir de rom for 
fortolkning og vurdering. AMCAR ønsker derfor å gi dere noen retningslinjer å vurdere ut fra. Det er viktig 
å presisere at forholdene i landet utvikler seg raskt fra dag til dag. Våre innspill vil derfor bare gjelde til 
myndighetene endrer retningslinjer som gir rom for nye vurderinger.

Pr. i dag henstiller AMCAR klubbene til å avstå fra å arrangere både innen- og utendørs arrangementer 
frem til 1. april, samt følge den generelle utviklingen.

KLUBBDRIFT

•	 Klubblokaler og bruk av klubbverksteder skal stenges og ikke benyttes frem til 1. april – med 
mulighet til forlengelse.

•	 Alle planlagte medlemsmøter og arrangementer frem til 1. april utsettes eller avlyses – med 
mulighet til forlengelse.

•	 Vi henstiller videre klubbene til å følge myndighetenes råd og pålegg, samt holde seg oppdatert 
iht. nye krav og føringer.

Styremøter 

•	 For å unngå smittefare skal all møtevirksomhet gjennomføres via Skype, Messenger eller 
telefonmøter.

•	 Dersom man får en situasjon som krever et fysisk møte, er det viktig at man forholder seg til 
Folkehelseinstituttets anbefalinger - med å holde to meters avstand til hverandre, samt være 
påpasselig iht. bruk av antibac og håndvask før og etter møtevirksomhet.

•	 Ingen servering.
•	 Anbefaler maks 5 personer
•	 Forsikre seg om at personer i karantene ikke deltar på møter. 

Bruk av StyreWeb

•	 AMCAR oppfordrer klubbledere, kasserere, webmastere og styrerepresentanter til å gjøre seg 
kjent med/ta i bruk StyreWeb, og de muligheter dette klubbverktøyet gir.

•	 Alle klubber som har signert eller fornyet klubbkontrakt med AMCAR i løpet av det siste året, skal 
være koblet opp imot StyreWeb.

•	 Skulle det oppstå problemer med oppkoblingen mot StyreWeb, ta kontakt med undertegnede for 
bistand.



Medlemsappen Gnist (en av funksjonene i StyreWeb)

•	 Vi oppfordrer klubbene til å komme i gang med Gnist.
•	 Gnist er kommunikasjonskanalen mellom klubben og dens medlemmer. Situasjonen er en ypperlig 

anledning til å ta den i bruk.
•	 Medlemmene får tilgang til klubbens oppdaterte aktivitetskalender, referater fra klubb- og 

styremøter, formålsparagraf og lovverk med mer.
•	 Det mest interessante i Korona-vakuumet som vi er inne i, er kjøretøyarkivet - hvor medlemmene 

kan lagre bilder og informasjon om sine kjøretøy. Medlemmene velger selv hva som skal deles 
med andre medlemmer i klubben. I Gnist kan medlemmene følge med på kjøretøyene i klubben, 
velge sine favoritter, og gi tommelen opp til de som fortjener det.

Utleie av klubblokale

•	 Klubber som driver med utleie av klubblokaler må vurdere om man skal avstå fra utleie, eller 
opprette nye rutiner iht. vask og desinfisering av lokalene før og etter utleie!

•	 Det er ikke forbudt å leie ut, men det er forbudt å ikke vurdere tiltakene mot smittefare.

Verksted

•	 Flere av våre klubber driver med utleie av mekkeplasser og verktøy. Hvis klubben er ansvarlig for 
utleie er man også ansvarlig for å følge smittevernpålegg og -råd.

•	 Her må klubbene følge nasjonale og kommunale føringer iht. utleie.
•	 Dersom verksted og mekkeplasser holdes åpne, foreslår AMCAR at det kun er åpent for de som 

har kjøretøy der.
•	 AMCAR anbefaler at klubbene avstår fra utleie av dagplasser og verktøy pga. smittefare.
•	 Likeså bør man unngå bruk av kafferom som ikke tillater 2 meter mellom personene og mer enn 5 

stykker samtidig.

Felles for bruk av klubblokaler, verksted og mekkeplasser  
AMCAR henstiller klubbene til å forholde seg til myndighetenes råd iht. forsamlinger, samt holde seg 
oppdatert iht. nye føringer fra myndigheter og kommunale særbestemmelser. Er man i tvil iht. bruk og 
utleie av klubblokale og verksted, henstiller AMCAR våre klubber til å be om råd hos helsemyndighetene i 
den enkelte kommune.

Skal vi avlyse et arrangement eller skal vi «stå i det»

•	 AMCAR anbefaler at alle arrangementer ut april betraktes som lite aktuelle – slik 
smittevernreglene er i skrivende stund er de uaktuelle

•	 Unntaket for det ovenstående er hvis myndighetene endrer smittevernberedskapen og det er 
snakk om «drive-in» arrangement som krever lite planlegging, tilrettelegging, markedsføring og 
har ingen eller lav kostnadsrisiko.

•	 AMCAR anbefaler at alle arrangementer i perioden mai-juni behandles som usikker.

•	 For disse arrangementene må man først spørre seg om man får tid til å planlegge, tilrettelegge og 
markedsføre arrangementet godt nok?

•	 Vurder sannsynligheten for oppslutning

o Et arrangement i Mai kan være tett etter at smittevernreglene er hevet, eller det kan fortsatt 
være begrensninger for folks bevegelsesfrihet

o Vil reiselysten være på topp – vil det komme nok deltagere/publikum?

•	 Dernest - vurder de økonomiske konsekvensene for en avlysning.



o Når påløper de økonomiske kostnadene – lag et tidsskjema.

o Hvilke økonomiske investeringer må gjøres i forkant?

o Er det en mulighet å utsettes uten umiddelbar økonomisk konsekvens?

o Kan arrangementet avlyses uten økonomiske konsekvenser?

o Vil de økonomiske tapene komme som en konsekvens av investeringer gjort i forkant, eller 
vil de økonomiske konsekvensene representere tap av inntekter fra selve arrangementet?

o Hvem av de to tapene er størst, det tapet man tar i forkant med en avlysning nå eller det 
man taper fordi man ikke får arrangert?

o Vil en avlysning/gjennomføring ha noe å si for eventuelt neste års oppslutning rundt 
arrangementet?

•	 Råder det usikkerhet vedrørende gjennomføring av treff og arrangementer, må klubben 
undersøke om de kostnadsbringende forpliktelser man har inngått lar seg terminere. Ut ifra de 
svarene man får, må klubben foreta en konsekvensanalyse iht. de økonomiske forpliktelsene man 
eventuelt har, og vurdere disse opp mot sannsynligheten for at aktiviteten lar seg gjennomføres- 
og iht. hvilken grad man kan basere seg på forventet deltakelse- og publikumsinntekter.

•	 Er det stor sannsynligheten for at arrangementet blir avlyst grunnet myndighetsreguleringene, og 
klubben kan begrense det økonomiske tapet med å avlyse arrangementet nå – tilråder AMCAR 
avlysning!

•	 Er det slik at klubben ikke taper vesentlig med penger med å avvente en avgjørelse på om 
arrangementet lar seg gjennomføre, tilråder vi klubben å følge nøye med på myndighetens 
føringer iht. gjennomføring av arrangementer. Man bør i slike tilfeller sette en siste dato for 
når man må vite at arrangementet kan avholdes. Det betyr at man setter en dato for når man 
eventuelt avlyser et arrangement.

Terminliste

Til de av dere som har lagt ut et arrangement på AMCARs terminliste som nå har blitt avlyst, ønsker vi at 
klubben går inn på terminlisten og markerer tittelen på arrangementet som avlyst! 

•	 For å endre tittelen på arrangementet må man logge inn med den brukeren som opprettet det for 
å få tilgang. 

•	 Finn gjeldende arr. i kalenderen eller trykk deg inn på brukersiden (trykk på iconet ditt øverst i 
høyre hjørne) din på refuel.no. 

•	 Alle arr. du selv har publisert ligger nederst inne på brukersiden. 
•	 Trykk på endre event. Derifra kan du endre tittelen med for eksempel (avlyst) foran/bak den 

opprinnelige tittelen. Deretter trykk lagre event.
•	 For bistand, ta kontakt med Marte Eikli, på e-post: marte@amcar.no

Om klubben har opprettet Facebook-event kan det være lurt å legge til «Avlyst» i tittelen på dette også. 
Det er enklere for folk å få med seg evt. avlyste arr. om det står i tittelen enn om det slettes.

Aktiviteter på nett og Facebook

•	 AMCAR oppfordrer alle tilsluttede klubber til å benytte sine nett- og Facebook-sider aktivt for å 
informere og underholde sine medlemmer i en vanskelig og utfordrende tid.

•	 For å få aktivitet på klubbens Facebook-side, kan man oppfordre medlemmene til å legge ut 
garasjebilder, bilder fra fjorårets treff og arrangementer - slik at klubbens medlemmer blir en 
resurs – for å holde aktiviteten oppe.



Vennlig hilsen AMCAR
Asbjørn Johansen
Klubb og 
arrangementskontakt

Mobil: 901 10 425
E-post: asbjorn@amcar.no
Web: www.amcar.no

AMCAR

I likhet med resten av Norge er hverdagen snudd på hodet for oss i AMCAR. Våre kontorer i Trondheim er 
stengt inntil videre, men våre medlemstilbud opprettholdes og ivaretas fra hjemmekontor. Vår planlagte 
Generalforsamling 25. april 2020 er utsatt inntil videre.

Bilhobby er viktig for oss, men vi må innse at bilinteressen må tilpasse seg samfunnets beste og 
hensynet til liv og helse i tiden fremover. Sesongstart, treff og samlinger som mange har sett fram til 
igjennom vinteren vil måtte utgå i overskuelig framtid. Mange av oss kommer til å tilbringe mye tid for 
oss selv, enten hjemme eller i garasjen i ukene som kommer. AMCAR vil i ukene som kommer derfor 
styrke underholdningstilbudet på ReFuel og minner om at det allerede er godt over 100 artikler og 
videoreportasjer fra norsk bilhobby tilgjengelig.

Vurderer du å bruke hjemme-tiden fremover i garasjen så står teknisk avdeling hos oss til disposisjon for 
rådgivning, anbefalinger og utstedelse av dokumentasjon. Forsikring og finansieringsavdelingen er også i 
full drift. Selv om trafikkstasjonene for tiden er stengt er det fortsatt fullt mulig å kjøpe, finansiere, forsikre 
og omregistrere biler.

Vi har alle et ansvar for å bidra til å unngå smittespredning. AMCAR oppfordrer alle til å være dette 
ansvaret bevisst. Vi ber alle overholde karantenebestemmelser samt myndighetenes råd og pålegg slik at 
vi raskest mulig kan komme tilbake til en normal hverdag.

AMCAR er tilgjengelig for spørsmål i sakens anledning. Vi følger med samfunnssituasjonen daglig og vil 
komme med nye oppdateringer og råd nåe situasjonen tilsier det.


