
Innkalling til andelseiermøte 2021 i
Bildeleringen SA

Sted
Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gate 6, Bergen

Tidspunkt
27. mai 2021 kl 1900

Agenda
1. Konstituering: Velge ordstyrer og referent og protokollunderskrivere

a. Styret innstiller Steinar Utne som ordstyrer
b. Styret innstiler Arne Krogh Riise som referent
c. Forslag om 2 protokollunderskrivere fremsettes på møtet

2. Godkjenne innkalling og saksliste
3. Godkjenne styrets årsberetning

a. Styrets årsberetning er vedlagt (Vedlegg 1).
4. Godkjenne samvirkets regnskap for 2020

a. Styret innstiller på at revidert regnskap (Vedlegg 2 - regnskap , vedlegg 3 -
revisjonsberetning) godkjennes

5. Godkjenne budsjett for 2021, og gjeldende utleiepriser og andelsinnskudd
a. Styret innstiller på at gjeldende priser godkjennes (Vedlegg 4)
b. Redegjørelse om budsjettet og forutsetningene fra daglig leder (Vedlegg 5)
c. Overordnet budsjettforslag (Vedlegg 6)

6. Godkjenne handlingsplan for 2020-2021
a. Styrets forslag til handlingsplan er vedlagt (Vedlegg 7)

7. Godkjenne gjeldende bilbrukskontrakt
a. Endringer i bilbrukskontrakten i 2019-2020 (Vedlegg 8)
b. Dagens bilbrukskontrakt (Vedlegg 9)

8. Forslag til endringer av vedtektene
a. Dagens vedtekter (Vedlegg 10)
b. Styrets forslag til vedtektsendringer er vedlagt (Vedlegg 11)

9. Behandle innkomne saker
a. Vedlegg 12

10. Velge styreleder, nestleder, styremedlemmer og valgkomite.
a. Innstilling fra valgkomitéen (kommer så snart den er klar)

11. Velge revisor
a. Innstilling fra valgkomitéen (kommer så snart den er klar)
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Årsrapport for Bildeleringen SA 2020

Bildeleringens virksomhet

Bildeleringen skal dekke medlemmenes daglige bilbehov. En vedtatt målsetting for
Bildeleringen er å senke belastningen på miljøet ved å minke antall biler og bilkjøring.
Forskning viser  at en delebil (stasjonsbasert) er den mest effektive måten å redusere
bilhold på, en delebil reduserer bilhold med mellom 30-50 prosent, og at 9 av 10
bildelere i Oslo ikke har tilgang til egen bil. Transportøkonomisk institutt anslo i 2012 at
en delebil erstatter mellom 5 og 15 vanlige personbiler. Vekst i bildeleringen fører
således til færre biler, færre parkerte biler og mindre luftforurensning enn om
medlemmene skulle hatt egne biler.

Fig. 1: Antall medlemmer og biler i Bildeleringen pr. 31.12 hvert år fra 1996. Den grå

grafen, medlemmer pr bil, leses av på den høyre aksen.

Ved utgangen av 2020 hadde Bildeleringen 2869 medlemmer og 248 biler.
Medlemsveksten i 2020 var på 23%. Det ble ikke gjort særlige markedsføringstiltak for å
øke medlemsmassen i 2020. Corona-krisen har ført til vedvarende doblet
medlems-vekstrate fra april 2020.
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Fig. 2: Vekst fra dag til dag fra 2019.  Veksten i perioden april-okt økte fra ca. 1 nytt

medl./dag i 2019, til ca. 2 nye medl./dag

Bilparken

Per 31. desember 2020 hadde bildeleringen 248 biler fordelt på minibiler, småbiler,
elbiler, stasjonsvogner, firehjulstrekkere, 7-setere, varebiler og 9-setere. For å møte økt
behov om sommeren, pleier vi øke bilparken med rundt 10-15%. I 2020 var behov for
biler langt større enn det har vært tidligere, og fra mars til juni økte vi med omlag 80
biler. Til tross for den kraftige økningen i antall biler var det trolig mange medlemmer
som ikke fikk dekket sitt behov for bil, sommeren 2020. Det er en utfordring å ha
tilstrekkelig antall biler i høysesongene, uten at det blir overkapasitet og dårlig
utnyttelsesgrad i lavsesongene.

I 2020 har vi økt mengden elbiler fra 16% til 20%. Vi prioriterer å anskaffe elbiler
fremfor fossilbiler, så sant vi har lademulighet.
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Tabell 1: Oversikt over biler i bilparken og priser, pr. 31.12 2020

Navn Biltyper Antall Pris

Jaguar I-PACE SUV 2 49 kr/t, 2.3 kr/km

Nissan Evalia Stor stasjonsvogn 1 28.5 kr/t, 2.3 kr/km

Nissan Leaf Kombi 1 20.5 kr/t, 2.3 kr/km

Nissan Leaf 2 Kombi 30 20.5 kr/t, 2.3 kr/km

Peugeot Expert 6,1 m³ Varebil 3 49 kr/t, 3.3 kr/km

Peugeot Partner 3,3 m³ Varebil 1 20.5 kr/t, 2.3 kr/km

Peugeot Partner 3,9 m³ Varebil 6 28.5 kr/t, 2.3 kr/km

Peugeot Traveller 9-seter 5 54 kr/t, 3.3 kr/km

Skoda Citigo E Minibil 15 15 kr/t, 2.3 kr/km

Toyota Auris STV Stasjonsvogn 29 28.5 kr/t, 2.3 kr/km

Toyota Corolla Kombi Kombi 20 26 kr/t, 2.3 kr/km

Toyota Corolla STV Stasjonsvogn 28 28.5 kr/t, 2.3 kr/km

Toyota Prius+ Stor stasjonsvogn 9 33 kr/t, 2.3 kr/km

Toyota Proace 6,1 m³ Varebil 11 49 kr/t, 3.3 kr/km

Toyota RAV4 SUV 7 37 kr/t, 2.3 kr/km

Toyota Yaris Småbil 80 20.5 kr/t, 2.3 kr/km

Sum 248

Bilplasseringer

Bildeleringen fortsetter å vokse organisk ut fra Bergen sentrum. I 2020 har vi fått tildelt
flere reserverte parkeringsplasser for bildelingsbiler på Møllendal, Møhlenpris, Klosteret,
Sydnes, Minde og Landås. De fleste av disse plassene har semi-hurtiglader for elbil.

Ny daglig leder

Høsten 2020 startet vi prosess med å finne ny daglig leder til Bildeleringen, og vi er
veldig glade for at Arne Krogh Riise takket ja til stillingen, og startet den 01.01.2021.
Arne har vært daglig leder og en av gründerne bak utviklingen av Sesam-løsningen, og
har bred erfaring innen konsept- og produktutvikling knyttet til mobilitet og ny teknologi.

Vi takker Tori for en fantastisk innsats over 5 år, og styret har valgt å anerkjenne
hennes innsats med en påskjønnelse på kr 50 000. Tori fortsetter i en ny rolle i
Bildeleringen, med fokus på produktutvikling, markedsutvikling og brukeropplevelser.
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Prisutvikling

Prisene i 2020 ble beholdt som i 2019, bortsett fra mindre justeringer. For døgnleie ble
antall timer som faktureres endret fra 14t til 12t i døgnet, som tilsvarer en prisreduksjon
på timeprisen for døgnleie på ca 14%.

I midten av mars da Norge stengte ned pga. corona, falt bruken dramatisk. Perioden
med lav bruk strakk seg over påsken. Styret og daglig leder ble da enige om å tilby biler
til redusert pris for lengre leier for å minske inntektstapet. Disse tilbudene ble avsluttet
før sommeren, da situasjonen hadde snudd, grunnet lite bruk av kollektiv transport.

Årets drift

Nøkkeltall 31.12.2020 31.12.2019

Årsresultat 1 005 714,- 1 232 515,-

Driftsinntekter 39 593 994,- 31 284 476,-

Balanse 30 691 461,- 33 347 526,-

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse regnskap, med
tilhørende noter, et rett bilde av økonomien i samvirket ved utgangen av 2020.
Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr 1 005 714,-

Fig. 2: Driftsinntekter i Bildeleringen fra 2006 frem til 2020.
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Medlemmenes medvirkning

Vi vil takke medlemmene for innsatsen med å holde bilene rene, og for tilbakemeldinger
om problemer, og gode forslag til forbedringer i våre tjenester. Har du ønsker eller
forslag, send en epost til info@dele.no.

Bærekraft og miljø

Bildeleringens formål sier blant annet: “Laget skal bidra til å redusere antall biler og
bilbruk generelt i samfunnet. Laget skal i størst mulig grad ta miljøhensyn i hele sin
virksomhet.”

Styret er av den oppfatning at de fleste som er medlemmer av Bildeleringen, ville hatt
egen bil i fravær av bildeleringen. På den måten er det en direkte, invers sammenheng
mellom antall medlemmer i Bildeleringen, og antall biler i Bergen.

Bildeleringen har i tråd med formålet også økt  andelen lav- og nullutslippsbiler og aktivt
redusert andel fossile kjøretøy. Den største barrieren for flere elbiler er tilgang på
ladeinfrastruktur. Det jobbes aktivt med kommunen og andre aktører for å sikre tilgang
på lading for å kunne redusere utslippet per bil ytterligere.

Grafen nedenfor viser andelen fossil-biler, hybrid-biler og el-biler i 2019 og 2020.

Rapportering av bærekraft blir stadig viktigere, og styret og administrasjonen
jobber aktivt for å bedre rapporteringen av fotavtrykket og effekten av
Bildeleringens virksomhet.

5 av 6

mailto:info@dele.no


[vedlegg 1]

Styret og valgkomite 2020-2021

Styrets medlemmer har vært:
Jonas F Henriksen (styreleder, valgt 2020)
Svitlana Kolesnyk (nestleder, valgt 2019)
Steinar Utne (valgt 2019)
Eva Morken Endresen (valgt 2019)
Erlend Birkenes (valgt 2020)
Hilde Holdhus (vara)
Dag Nyhammer (vara)
Ingvild Fantoft Grutle (vara)

Årets valgkomite bestod av:
Ketil Lygre (leder)
Jarle Brattespe
Marita Skogan

Jonas F. Henriksen Svitlana Kolesnyk Erlend Birkenes
Leder Nestleder Styremedlem

Steinar Utne Eva M. Endresen
Styremedlem Styremedlem
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_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Bjørgvin Revisjon AS Telefon: 55 20 99 99  Org.nr: NO 888 976 272 MVA 
Solheimsgaten 11, 5058 Bergen Telefax: 55 20 99 88  Statsautoriserte revisorer 
Postboks 2373 Solheimsviken E-post: post@bjorgvin.no  Medlem av Den norske Revisorforening 
5824 Bergen Hjemmeside: www.bjorgvin.no  

 
Til årsmøtet i Bildeleringen SA 

Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Bildeleringen SAs årsregnskap som viser et overskudd på kr 1 069 635. Årsregnskapet 
består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne 
datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i 
Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre 
øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å 
kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn 
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, 
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 
herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå 
som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den 
enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne 
foretar basert på årsregnskapet. 

mailto:post@bjorgvin.no
http://www.bjorgvin.no
Jonas Fagnastøl Henriksen
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For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

 
Uttalelse om andre lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjons-
oppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi 
at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av 
selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

 
Bergen, 29. april 2021  
Bjørgvin Revisjon AS  

 
Jarle Soldal  
Statsautorisert revisor 
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Priser fra 1. januar 2021
Styret har vedtatt følgende priser gjeldende fra 1. januar 2021.

Km-pris Ny pris, kr / km Gammel pris, kr / km

Kilometerpris  første 150 km 2,30 2,30

Kilometerpris første 150 km, 9-seter / stor varebil 3,30 3,30

Kilometer over 150 km 1,30 1,30

Kilometer over 150 km, 9-seter / stor varebil 2,30 2,30

Medlemsavgift månedsvis blir halvårs-avgift Ny pris, kr / 6 mnd Gammel pris, kr / 6 mnd

Årspris fakturert pr 6 mnd 600 100

Årspris  fakturert pr 6 mnd, bedrifter 1800 300

Timepris Ny pris, kr / time Gammel pris, kr / time

Minibil 15,00 15,00

Småbil, liten varebil 20,50 19,50

Kombi 26,00 -

Stasjonsvogn 28,50 28,50

7-seter / stor stasjonsvogn 39,00 39,00

SUV 4-hjulstrekk 37,00 41,50

Premium elbil 49,00 -

Stor varebil 49,00 49,00

9-seter 54,00 54,00

Forsikring og egenandel Kr Kr

Egenandel ved skade 15000 15000

Forsikring for redusert egenandel * 6 / time 6 / time

Døgn-priser Ny regel Gammel regel

Døgnpris slår inn ved leie av bil i over n timer
innen et kalenderdøgn

12t => døgnpris 14t => døgnpris
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* Ved å tegne ekstra forsikring bortfaller egenandelen ved skade.

Avbestilling og avsluting av reservasjoner

● En reservasjon kan kanselleres kostnadsfritt innen 1 time, så sant ikke reservasjonen har
begynt.

● En reservasjon kan avbestilles kostnadsfritt inntil 48 timer før reservasjonen starter.
● Utover dette faktureres alle avbestillinger med 50% av timekostnaden.
● Det vil si at hvis man avbestiller en lang leie ved start av reservasjonen, faktureres man for

maksimalt 28 timer, til 50% av timeprisen.
● Når bilen er returnert og man avslutter en reservasjon, frigjøres bilen til å bestilles av andre

umiddelbart. Overskytende tid på reservasjonen faktureres til 50% av timekostnaden.

Bonus og gebyr

● Bonus ved vask/ støvsuging av bil innvendig og utvendig: Kr. 100,-
● Reservasjonen kan nå meget enkelt forlenges så sant ingen har bestilt bilen rett etter deg.

○ Bil leveres mer enn 5 min etter at reservasjonen er utgått: Gebyr kr. 200,-
○ Bil leveres mer enn 30 min etter at reservasjonen er utgått: Gebyr kr. 500,-

● Tatt feil bil: to biler blir utilgjengelige for andre brukere. Du må derfor betale for begge bilene.
I tillegg ilegges et gebyr på kroner 500,-

● Erstatning for tapt/mistet kort kr 200,-
● Forlatt bilen i en tilstand som er til ulempe for neste bruker: Gebyr kr 500,-

Eksempler på det siste kan være at bil benyttes uten gyldig bestilling, bilen forlates med lys etc på slik
at batteriet blir utladet, bilen etterlates uforholdsmessig skitten eller luktende, eller bilen forlates
med mindre enn kvart tank med bensin.

Innmelding og utmelding

Beskrivelse Pris, Kr

Andelsinnskudd (Tilbakebetales ved utmelding) 500,-

Depositum (Tilbakebetales ved utmelding) 6500,-

Medlemsavgift første 6mnd 600,-
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Til Årsmøtet i Bildeleringen SA

Bergen den 10. mai. 2021

 

Om registrering av Bildeleringen SA i merverdiavgifts registeret, og budsjettet for
2021.

Bildeleringen SA har i samråd med selskapets revisor besluttet å registrere selskapet i merverdiavgifts
registeret fra den 1. mars 2021. Det medfører at selskapet må legge 25 % merverdiavgift på sine
tjenester (utgående mva), samtidig som man får fradrag for inngående merverdiavgift. Kostnaden ved
momsregistrering er anslått til å utgjøre 4 til 5 % av selskapets omsetning.

Leieprisen på bilene er ikke økt som følge av at selskapet er blitt moms pliktig. Det innebærer at man
har fått økte kostnader, som foreløpig ikke er blitt videreført mot selskapets brukere. Selskapene som
Bildeleringen konkurrerer med, er også merverdiavgift pliktige.

På grunn av innføring av moms pr 1. mars 2021, vil budsjettet for 2021, være basert på helt andre
forutsetninger enn regnskapet for 2020. En direkte sammenligning av budsjettet for 2021, og
regnskapet for 2020, vil derfor ikke gi et korrekt bilde av selskapets forventede utvikling.

Momsregistrering er en kostnad for selskapet, som samtidig åpner nye markedsmuligheter.
Bildeleringen har startet arbeidet med å kartlegge, og jobbe mot de «nye» kommersielle markedene,
og har forventninger om at dette vil gi grunnlag for ytterligere lønnsom vekst og utvikling av selskapet.

Det forventes at Bildeleringens medlemmer vil kunne nyte godt av økt sambruk, uten redusert tilgang
på biler, ved å rekruttere nye brukergrupper som har behov for biler på dagtid, når kapasiteten er god.

Vennlig hilsen 
  
Arne K. Riise
Daglig leder 

Adresse: Bildeleringen SA    Kanalveien 107   N-5068 BERGEN    Tlf: 53 69 90 10

Foretaksnr:  976 543 807    Bankkontonr:  6001 07 85351       bildeleringen.no    info@dele.no
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Budsjett for Bildeleringen SA 2021
Corona-pandemien har påvirket bildeleringen kraftig i 2020, og ser ut til å fortsatt påvirke
tilsvarende i 2021. Medlemsvekstraten har vært betydelig høyere fra april 2020, enn den har
vært tidligere. Bilene blir også brukt mer av medlemmene enn tidligere. Dette er en av
faktorene som gjør at budsjetteringen har vært mer krevende enn tidligere.

Fra 1. mars 2021 ble Bildeleringen registrert i merverdiregisteret. Denne endringen har
ytterligere komplisert budsjetteringen.

Nedenfor er en oppsummering av våre beste estimat for budsjett i 2021, basert på forventet
medlemsvekst og økte inntekter fra bedriftsmarkedet. Jan-april  i 2021 er økningen i antall
fakturerte timer 44% i forhold til samme periode i 2020.

2021 eks. mva 2021 ink. mva* 2020

Sum inntekter biler og
medlemmer

- 41 802 937 - 52 253 672 - 39 593 994

Sum kostnader biler og
medlemmer

32 929 430 38 411 500

38 588 280
Sum øvrige 7 959 867 8 375 357

Sum finans -      249 182 -      249 182

Resultat før skatt -   1 162 823 -   5 715 997 -   1 005 714

* For å synliggjøre konsekvensen av merverdiavgift i budsjettet for 2021 kan følgende tall
være av interesse: Dersom man ser for seg 2021 budsjettet uten mva ville det gitt et
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overskudd før skatt på 5.71 mNOK i dette scenarioet. Som en konsekvens av mva
registrering reduseres overskuddet med 4,55 mNOK, og Bildeleringen SA ender opp med et
budsjettert positivt resultat før skatt på 1,16 mNOK i 2021. Dette er 82 tNOK  høyere enn
fjoråret (8 %).
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Handlingsplan for Bildeleringen 2021–2022

Bildeleringen SA har i første kvartal 2021 meldt seg inn i merverdiavgiftsregisteret, blant
annet for å kunne jobbe mot det kommersielle markedet, i konkurranse med øvrige
aktører innen bilutleie og bildeling.

Bildeleringen ser muligheter for å øke bilenes utnyttelsesgrad på dagtid, ved å gå mot
bedriftsmarkedet og det kommunale markedet, som i hovedsak etterspør bilbruk på
formiddagen, på hverdager. Målsettingen er å øke sambruken ved å rette seg mot
brukergrupper som har supplerende bruksmønster, i forhold til hovedvekten av brukerne
i Bildeleringen, som nå er private brukere. På den måten ønsker man oppnå bedre
sambruk, økt utnyttelsesgrad og bedre økonomi for bilene.

Det er tatt initiativ mot noen aktuelle samarbeidspartnere for å iverksette pilotprosjekter
som vil kunne avdekke hvordan en slik forretningsutvikling vil kunne implementeres i
eksisterende virksomhet, og om dette vil gi forventede synergieffekter, som skissert
over.

Blant annet på bakgrunn av disse erfaringene, og prosjektevalueringen, vil
administrasjonen, i samarbeid med styret, utarbeide en overordnet strategi- og
handlingsplan for Bildeleringen som vil inneholde følgende punkter:

1. Utarbeide en markedsføringsplan og eventuelt følge opp denne, for å øke
synligheten til Bildeleringen

- Må inngå en gjennomgang av profilering på bilene i dette arbeidet
2. Utforske mer fleksible leieavtaler og medlemskap for bedrifter og

privatmedlemmer
3. Videreutvikling av bestillingssystemet

- Forbedre annen funksjonalitet som er viktig for medlemmene og
administrasjonen

- Jobbe for å få Trondheim Bilkollektiv med som brukere i det nye systemet
- Utvikle en app-løsning som gir tilgang til bilene gjennom telefonen

4. Økt utleie på dagtid
- Større fokus på bedriftsmarkedet
- Tilby fleksible utleiemuligheter med f.eks. faste bestillinger på dagtid
- Tilby bedrifter håndtering av egen bilflåte gjennom dele.no

5. Fortsatt fokus på kostnadskontroll for å holde prisveksten nede
6. Reservert gateparkering

- Dialog med Bergen kommune om reservert gateparkering i nye områder
7. Øke andelen av el-biler
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Endringer i Bildeleringens bilbrukskontrakt 2020 -
2021
Nedenfor er en gjennomgang av endringene i bilbrukskontrakten siden forrige
andelseiermøte, og rasjonalet bak endringene.

Pkt 2 - Reservering av bil
Forenkling og i samsvar med dagens praksis:

● Gammel tekst:
a) Andelseier gis adgang til å reservere biler i hht gjeldende instruks.
b) I utgangspunktet er det” først i tid” -prinsippet som gjelder. Foran ferier og ellers
når det ansees som hensiktsmessig, kan Bildeleringen likebehandle bestillinger som
er gjort innen en på forhånd annonsert tidsfrist.

● Ny tekst:
Andelseier gis adgang til å reservere biler gjennom Bildeleringens bestillingssystem.

Pkt 6 - Kollisjonsskade
Klargjøring av ansvarsforhold mellom Bildeleringen og andelseier/sjåfør.

● Gammel tekst:
Eventuell kollisjonsskade skal meldes til Bildeleringen og forsikringsselskapet (ved
bruk av skademelding). Tyveri, brann, hærverksskader (også tilfeller med ukjent
skadevolder), personskader eller skader på dyr skal i tillegg meldes til Politiet.

● Ny tekst:
Kollisjonsskade og andre materielle skader grunnet tyveri, brann, hærverksskader
eller liknende skal meldes til Bildeleringen. Eventuell kollisjonsskade meldes også til
forsikringsselskapet ved bruk av skademelding.

Pkt 7 - Tekniske feil på bil
Klargjøre andelseiers ansvar og lage samsvar med gjeldende praksis.

● Gammel tekst:
Andelseier plikter å varsle Bildeleringen om skader eller tekniske feil som oppstår.
Andelseier skal besørge bilen reparert og transportert tilbake til utgangsstedet i
samråd med Bildeleringen.

● Ny tekst:
Andelseier plikter å varsle Bildeleringen om skader eller tekniske feil som oppstår.
Dersom det oppstår skade eller feil underveis i en reservasjon skal bruker, hvis
Bildeleringen vurderer det nødvendig, bistå med å få brakt kjøretøy til reparasjon.
Dersom annet ikke er avtalt med Bildeleringen, forblir brukeren ansvarlig for
kjøretøyet inntil dette er returnert til sin faste oppstillingsplass.
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Pkt 9 - Egenandelsforsikring
Presiseringer og tydeliggjøring rundt egenandelsforsikringen

● Gammel tekst:
Egenandel ved skade gjelder ikke for skader oppstått ved grov uaktsomhet, og der
Bildeleringens forsikring ikke dekker skaden. I disse tilfellene er andelseier selv
ansvarlig for alle utgifter på bilen, samt eventuelle erstatningskrav. Skader som
regnes som grov uaktsomhet kan eksempelvis være, men er ikke begrenset til:
Feilfylling av drivstoff, tilgrising av bilen innvendig, kjøring i ruspåvirket tilstand.

● Ny tekst:
Egenandelsforsikring ved skade gjelder ikke for skader oppstått ved grov
uaktsomhet, og der Bildeleringens forsikring ikke dekker skaden. I disse tilfellene er
andelseier selv ansvarlig for alle utgifter på bilen, samt eventuelle erstatningskrav.

Pkt 13 - Barneseter
Punkt 13 er fjernet, da det ikke lenger er barneseter i bilene. Senere punkt-nummer blir
endret ihht dette.

Pkt 14 (tidligere pkt 15) - Dyretransport

● Gammel tekst:
15. Dyr kan kun transporteres i varebil eller i bur i lastedelen av biler der
dyretransport er tillatt. Bestillingssystemet angir for hvilke biler dyretransport er tillatt.
Andelseier er forpliktet til en forsvarlig rengjøring av bilen etter dyretransport.

● Ny tekst:
14. Dyr kan kun transporteres i varebil eller i bur i lastedelen av biler der
dyretransport er tillatt. Bestillingssystemet angir for hvilke biler dyretransport er tillatt.
Andelseier er forpliktet til en forsvarlig rengjøring av bilen etter dyretransport.
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BILBRUKSKONTRAKT,

Bildeleringen SA
(Oppdatert av Bildeleringens styre den 28.04 2021)

Bilbrukskontrakten regulerer forholdet mellom andelseier /

sjåfør og Bildeleringen. Brudd på Bilbrukskontrakten kan føre til

sanksjoner fra Bildeleringen, i henhold til §11 i Bildeleringens

vedtekter.

RESERVASJON

1. Gyldig medlemskap gir bruksrett til Bildeleringens biler.

2. Andelseier gis adgang til å reservere biler gjennom

Bildeleringens bestillingssystem.

Bildeleringen SA
Kanalveien 107 N-5068
BERGEN

Foretaksnr: 976 543
807
Tlf: 53 69 90 10

Web:
https://bildeleringen.no
Epost: post@dele.no
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LEIEBETINGELSER

3. Bildeleringen er ikke ansvarlig for økonomisk tap som

følge av skade eller driftsstans.

4. Andelseier er ansvarlig for bilen og utgifter som følger

bruken av denne under leietiden frem til tilbakelevering,

uavhengig av hvem som disponerte bilen. Andelseier er

også erstatningspliktig for påførte skader. Andelseier

betaler for bilbruken i henhold til Bildeleringens til enhver

tid gjeldende priser.

5. Leietiden begynner til reservert tidspunkt eller fra det

øyeblikk andelseier tar bilen i besittelse, avhengig av hva

som skjer først. Leietiden avsluttes når bestilling er

avsluttet i bestillingssystemet og bilen er levert på

oppstillingsplass. Andelseier er således ansvarlig for bilen

selv etter at denne er returnert til oppstillingsplass, dersom

bestillingen i bestillingssystemet fremdeles løper.
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6. Kollisjonsskade og andre materielle skader grunnet tyveri,

brann, hærverksskader eller liknende skal meldes til

Bildeleringen. Eventuell kollisjonsskade meldes også til

forsikringsselskapet ved bruk av skademelding.

7. Andelseier plikter å varsle Bildeleringen om skader eller

tekniske feil som oppstår. Dersom det oppstår skade eller

feil underveis i en reservasjon skal bruker, hvis

Bildeleringen vurderer det nødvendig, bistå med å få brakt

kjøretøy til reparasjon. Dersom annet ikke er avtalt med

Bildeleringen, forblir brukeren ansvarlig for kjøretøyet inntil

dette er returnert til sin faste oppstillingsplass.

8. Andelseier er ansvarlig for skader som oppstår under

leietiden frem til tilbakelevering, Ved brudd på den til

enhver tid gjeldende bilbrukskontrakt eller

trafikklovgivingen risikerer sjåfør/ andelseier direkte

regress for deler av/ hele erstatningsbeløpet (se eksempel

på slike vilkår i bilbrukskontraktens pkt, 9 og pkt 10). I

tillegg kan tidsleie og kostnader til administrasjon/
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transport kreves inn.

9. Egenandelsforsikring ved skade gjelder ikke for skader

oppstått ved grov uaktsomhet, og der Bildeleringens

forsikring ikke dekker skaden. I disse tilfellene er

andelseier selv ansvarlig for alle utgifter på bilen, samt

eventuelle erstatningskrav.

10. Andelseier forplikter seg å behandle bilen på en

forsvarlig måte og ikke:

a. Benytte bilen i billøp, fartsprøver eller konkurranser.

b. Ta bilen ut av Europa uten Bildeleringens skriftlige

samtykke.

c. Benytte bilen i ulovlig øyemed.

d. Taue andre biler.
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e. Befordre flere personer enn bilen er registrert for.

f. Kjøre i påvirket tilstand.

g. Forlate bilen ulåst.

h. Røyke i bilen.

i. Drive ervervesmessig fremleie av Bildeleringens biler

Skader som skyldes bruk i strid med punktene a til i skal

erstattes av andelseier.

11. Sjåfør/ andelseier er ansvarlig for sjekk av lys, bremser,

seler, dekk, lufttrykk, oljestand m.m.

12. Bilen returneres forsvarlig rengjort og med minst kvart

tank til samme sted som den ble hentet fra. Bildeleringen

SA bruker kortsystem for all bilrelatert handel (drivstoff,

olje, vask, spylervæske, vindusviskergummi, pærer og
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tilsvarende). Utlegg til drivstoff eller andre bilrelaterte

utgifter som drivstoff, olje, vask, spylervæske,

vindusviskergummi og pærer refunderes av bildeleringen

etter dokumentasjon.

13. Dersom andelshaver / sjåfør forlater bilen i en tilstand

som er til ulempe for neste bruker, kreves gebyr etter

enhver tid gjeldende satser. Eksempler på dette kan være

at bruker henter bilen for tidlig, returnerer bilen for sent, tar

feil bil, bruker bil uten gyldig bestilling, forlater bilen med

lys etc på slik at batteriet blir utladet, eller etterlater bilen

uforholdsmessig skitten eller luktende.

14. Dyr kan kun transporteres i varebil eller i bur i

lastedelen av biler der dyretransport er tillatt.

Bestillingssystemet angir for hvilke biler dyretransport er

tillatt. Andelseier er forpliktet til en forsvarlig rengjøring av

bilen etter dyretransport.
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VEDTEKTER
(Vedtatt på andelseiermøte 27. mai 2020)

1. ORGANISASJON
Bildeleringen SA heretter kalt Bildeleringen, er et bildelingslag med prinsipielt åpent
medlemskap, jf §3 nedenfor. Bildeleringen vil ha vekslende antall andelseiere og en
vekslende andelskapital, andelseiernes ansvar er begrenset til deres innskudd. Bildeleringen
har forretningskontor i Bergen kommune. Bildeleringen er et ikke-kommersielt foretak.
Eventuelle overskudd skal tilbakeføres til driften av laget eller, etter forslag fra styret og
vedtak på årsmøtet, disponeres i samsvar med forskriftene i samvirkelova § 26. Utbetalinger
fastsettes på grunnlag av medlemmenes omsetning i laget foregående kalenderår.

2. FORMÅL
Bildeleringens formål er så langt som mulig å dekke andelseiernes behov for bil, i form av å
bruke felles biler på en rimelig måte. Laget skal bidra til å redusere antall biler og bilbruk
generelt i samfunnet. Laget skal i størst mulig grad ta miljøhensyn i hele sin virksomhet.

Bildeleringen kan også eie eller engasjere seg i andre aktiviteter eller anlegg som er i
samsvar med dette formålet.

3. MEDLEMSKAP

3a. PRIVATMEDLEMSKAP
Medlemskap i Bildeleringen er åpent for alle som er over 18 år og har gyldig førerkort for bil,
og som ikke tidligere har blitt nektet forsikringsdekning for bil av et forsikringsselskap. Hver
andelseier tegner en andel, men står fritt til å tegne seg for flere. Ved utmelding går andelen
tilbake til Bildeleringen og andelsinnskuddet tilbakebetales. Andelsinnskuddet er kr. 500. I
tillegg kan det kreves et depositum for bilbruk som fastsettes av styret. Innskudd og
depositum betales tilbake ved utmelding og forrentes ikke. Bildeleringen kan også kreve
ekspedisjonsgebyr ved inn- og utmelding og enmedlemsavgift.

Hver andel gir rett til bruk av to biler samtidig. Andelseier er ansvarlig for all bilbruk tilknyttet
andelen og alle økonomiske forpliktelser som følger av denne, uavhengig av sjåfør.
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3b. BEDRIFTMEDLEMSKAP
Medlemskap i Bildeleringen er også åpent for bedrifter etter konkret avtale. Hver bedrift
tegner en andel, men står fritt til å tegne seg for flere. Ved utmelding går andelen tilbake til
Bildeleringen og andelsinnskuddet tilbakebetales. Andelsinnskuddet er kr. 500. I tillegg kan
det kreves et depositum for bilbruk som fastsettes av styret. Innskudd og depositum betales
tilbake ved utmelding og forrentes ikke. Bildeleringen kan også kreve ekspedisjonsgebyr ved
inn- og utmelding og en medlemsavgift.

Hver andel gir rett til bruk av det antall biler som fastsettes av styret etter konkret vurdering.
Styret kan pålegge bedriften en medlemsavgift og bestemme øvrige betingelser for
bedriftsmedlemskapet. Bedriften er ansvarlig for all bilbruk tilknyttet andelen og alle
økonomiske forpliktelser som følger av denne, uavhengig av sjåfør.

4. RETTIGHETER OG PLIKTER
Hver andel i Bildeleringen gir andelseieren rett å bruke Bildeleringens biler i henhold til
gjeldende bilbrukskontrakt. Bilbrukskontrakten regulerer Bildeleringens og andelseiers
rettigheter og forpliktelser og kan endres av styret eller av andelseiermøtet med simpelt
flertall. Styret kan ikke vedta endringer i bilbrukskontrakten som vesentlig endrer
medlemmenes plikter i Bildeleringen, jamfør §13 andre ledd pkt. 2-5.

Andelseier er ansvarlig for bilen og utgifter som følger bruken av denne under leietiden,
uavhengig av hvem som disponerte bilen. Andelseier er også erstatningspliktig for påførte
skader. Andelseier betaler for bilbruken i henhold til Bildeleringens til enhver tid gjeldende
priser.

5. INNKJØP, DRIFT, VEDLIKEHOLD OG FORSIKRING
Bildeleringen står for innkjøp, drift, vedlikehold og forsikring av bilene.

6. REGNSKAP
Regnskapet følger kalenderåret og skal i revidert stand fremlegges andelseiermøtet til
godkjennelse innen 30. april hvert år. Andelseiermøtet fastsetter retningslinjer for
regnskapet. Et eventuelt årsoverskudd tilbakeføres til Bildeleringen, og utbetales ikke til
medlemmene.
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7. ANDELSEIERMØTET
Bildeleringens øverste organ er andelseiermøtet. Ordinært andelseiermøte skal finne sted
hvert år senest 30.april. Alle andelseiere og brukere har møterett på andelseiermøtet, med
det gis kun rett til en stemme pr. andel. Andelseiermøtet skal innkalles med 14 dagers
skriftlig varsel. Andelseiermøtets dokumenter gjøres tilgjengelig for medlemmene gjennom
Bildeleringens nettsider, senest 14 dager før andelseiermøtet. Etter å ha valgt ordstyrer og
referent(er) skal andelseiermøtet behandle følgende saker:

a. Godkjenne innkalling og saksliste.
b. Velge to personer til å underskrive protokollen.
c. Godkjenne styrets årsmelding og andelslagets regnskap.
d. Godkjenne budsjett og gjeldende utleiepriser.
e. Godkjenne gjeldende bilbrukskontrakt
f. Behandle eventuelle innkomne saker.
g. Velge styreleder, nestleder, styremedlemmer og valgkomite.
h. Velge revisor.

Ekstraordinært andelseiermøte skal innkalles dersom styret, et mindretall i styret, revisor
eller minimum 10% av medlemmene krever det. Dersom det ekstraordinære andelseiermøte
skyldes krav fra et mindretall i styret stiller dette mindretallet sine styreplasser til disposisjon
på det ekstraordinære andelseiermøte.

8. VALGKOMITE
Valgkomiteen skal bestå av 3 personer. Komiteen lager innstilling til nytt styre innen 01.04
hvert år. Valgkomiteen skal foreslå styreleder, nestleder og styremedlemmer/
varamedlemmer. I tillegg kan valgkomiteen pålegges av styret å finne egnede kandidater til
andre verv.

9.STYRET
Styret skal, etter årsmøtets valg, ha minimum 3 og maksimum 9 medlemmer og minst to
varamedlemmer, men aldri i partall. Begge kjønn skal være representert i styret i tråd med
Samvirkelova §69, første ledd punkt 1 til 5. Minst halvparten av styrets medlemmer må være
tilstede for at styret skal være vedtaksdyktig. Styremedlemmene velges for 2 år, varamedlem
for 1 år. Halvparten av styrets faste medlem og alle varamedlemmer er ordinært på valg ved
hvert andelseiermøte, men andelseiermøtet er ikke bundet av dette. Andeleiermøtet velger
styreleder og nestleder blant styrets medlem og for et år om gangen. Styremedlemmer kan
gjenvelges. Dersom styremedlem trekker seg i løpet av valgperioden, skal det avholdes
suppleringsvalg ved første ordinære andelseiermøte. Den opprinnelige valgperioden gjelder
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for styremedlem valgt på suppleringsvalg. Styreleder har møteplikt samt talerett og
forslagsrett på andelseiermøtet, øvrige styremedlem har møte-, tale- og forslagsrett. Styret
instruerer daglig leder i saker som faller utenfor dennes fullmakt og skal i tillegg:

a. Kontrollere at daglig leder driver Bildeleringens virksomhet i henhold til Bildeleringens
formål og etter andelseiermøtets regnskap og budsjett.

b. Utarbeide årsmelding til andelseiermøtet, regnskap og budsjett
c. Sette frem forslag til andelseiermøtet
d. Godkjenne daglig leders valg av regnskapsfører
e. Justere utleiepriser til andelseiere og kommersielle brukere midlertidig fram til neste

andelseiermøte.

10.DAGLIG LEDER
Styret kan ansette en daglig leder til å forestå den daglige drift. Daglig leder har møteplikt
samt talerett og forslagsrett på styremøte og andelseiermøtet. Daglig leder skal ha lagets
prokura. Daglig leder rapporterer til styret ved styreleder. Styret kan vedta en egen
arbeidsinstruks for daglig leder. Styret kan ved behov også bemyndige eller ansette andre
personer til spesielle oppgaver vedrørende den daglige drift.

11. SANKSJONER, SUSPENSJON OG EKSKLUSJON
Andelseier kan ved klanderverdig bruk av bilene, eller ved å etterlate biler i en tilstand som
er til ulempe for neste bruker, avkreves gebyr etter de til enhver tid gjeldende satser.
Andelseiere som misligholder sine forpliktelser ovenfor Bildeleringen eller bryter
bilbrukskontrakten, kan suspenderes av styret inntil forholdet er rettet opp i. Ved suspensjon
frafaller bruksretten til Bildeleringens biler og stemmerett ved andelseiermøtet. Andelseiere
som misligholder sine forpliktelser over lengre tid eller skader Bildeleringens virksomhet eller
bilpark på en klanderverdig måte, kan ekskluderes av styret. Eventuell gjeninnmelding skal
behandles av styret. Styrets eksklusjon kan ankes inn for andelseiermøtet. Eventuell anke til
andelseiermøtet må fremmes innen en måned etter at eksklusjonen ble bekjentgjort. Anke til
andelseiermøtet gir utsettende virkning av eksklusjonsvedtaket.

12. MOTREGNINGSRETT
I tilfelle eksklusjon har Bildeleringen motregningsrett i andelseiers innskudd og depositum for
alle utestående krav.

13. TVISTER
Ved tvister mellom andelseiere og Bildeleringen er Bergen forliksråd / Bergen tingrett riktig
verneting.

Bildeleringen SA
Kanalveien 107 N-5068
BERGEN

Foretaksnr: 976 543 807
Tlf: 53 69 90 10

Web: https://bildeleringen.no
Epost: post@dele.no

https://bildeleringen.no
mailto:post@dele.no


[Vedlegg 10]

14. VEDTEKTSENDRING
Disse vedtektene kan endres ved 2/3 flertall på et andelseiermøte såfremt forslag til
endringer er ført opp på innkalling til møtet og tilkjennegjort andelseierne senest 14 dager før
andelseiermøtet.

Vedtektsendringer som innebærer:
1. vesentlige endringer av formålsparagrafen,
2. mer tyngende hefteregler for medlemmene,
3. skjerping i plikten til å gjøre innskudd i foretaket,
4. innføring av omsetningsplikt med foretaket eller vesentlig skjerping av slik plikt, eller
5. avgrensinger i retten til å tre ut,

Krever tilslutning fra minst fire femdeler av de avgitte stemmene. Medlemmer som har stemt
imot vedtektsendringer etter punkt 1-5 har rett til å tre ut av andelslaget i tråd med reglene i
Samvirkelova §54-3.

15. OPPLØSNING
Oppløsning av Bildeleringen krever 2/3 flertall av alle medlemmer, eventuelt 2/3 flertall på et
ordinært andelseiermøte fulgt av 2/3 flertall på et ekstraordinært andelseiermøte holdt 2-4
uker senere. Ved oppløsning skal andelslagets eiendeler realiseres og tilbakebetales
medlemmene. Nettoformuen fordeles etter bruk de siste 12 måneder.

16. SIGNATUR
Styrets leder alene eller to andre styremedlemmer i fellesskap skal ha Bildeleringens
signatur.

Bildeleringen SA
Kanalveien 107 N-5068
BERGEN

Foretaksnr: 976 543 807
Tlf: 53 69 90 10

Web: https://bildeleringen.no
Epost: post@dele.no

https://bildeleringen.no
mailto:post@dele.no
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Styrets forslag til vedtektsendringer
Nedenfor er forslag til vedtektsendringer som er styrebehandlet til ordinært andelseiermøte i
2021.

Justeringer av dagens formål
Bildeleringens vedtekter tar i dag ikke høyde for å tilby sine tjenester til andre enn andelseierne. Det

vil være hensiktsmessig for medlemmene at selskapet kan åpne opp for å tilby sine tjenester til

kommuner, bedrifter og medlemmer som ikke forutsetter andelsinnskudd.

Eksisterende vedtektsfestet formål:
Bildeleringens formål er så langt som mulig å dekke andelseiernes behov for bil, i form av å bruke

felles biler på en rimelig måte. Laget skal bidra til å redusere antall biler og bilbruk generelt i

samfunnet. Laget skal i størst mulig grad ta miljøhensyn i hele sin virksomhet.

Bildeleringen kan også eie eller engasjere seg i andre aktiviteter eller anlegg som er i samsvar med

dette formålet.

Forslag til nytt vedtektsfestet formål:
Bildeleringen skal tilby smart og miljøvennlig deling av biler som erstatter brukernes behov for egen

bil. Bildeleringen skal gjennom dette bidra til et mer bærekraftig miljø, med færre biler og mindre

unødvendig kjøring. Bildeleringen skal i størst mulig grad ta miljøhensyn i hele sin virksomhet.

Bildeleringen kan også eie eller engasjere seg i andre aktiviteter, sambruks konsepter eller anlegg

som er i samsvar med dette formålet.
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Innkomne saker til årsmøtet
Nedenfor er innkomne saker til årsmøtet.

Forslag fra John Michal Sørensen
johnm@driftas.no

(Forslagene fra John Michal ble behandlet ved styremøte. Styrets anbefalinger er lagt ved
forslagene.)

Regnskap for biler
Det er ønskelig at medlemmer får tilgang til regnskap for bilene. Dette ønsket er begrunnet i
at i det siste året har Bildeleringen tatt i bruk relativt eksklusive biler, i forhold til tidligere.
Disse bilene prises med samme timekost som en varebil. Dette er ikke kjent hva bilenes
innkjøps-/leasingspris er. Følgelig legges ikke til grunn annen innkjøpspris enn hva som er
tilgjengelig ved et kjapt søk på internett.

Jaguar I-PACE: fra/ca kr 600 000 i innkjøp. Brukspris er kr 49/time
Toyota ProAce, 6,1kbm: fra/ca kr 457 900 i innkjøp. Brukspris er kr 49/time
Toyota RAV4: fra/ca kr 450 000 i innkjøp. Brukspris er kr 37/time

Det oppleves litt uforståelig at en varebil ikke koster mindre pr. time enn Jaguar I-Pace. Og
at en Rav4 er rimeligere pr. time enn en varebil. Svaret på prisingen kan være at inntektene
på en varebil så lav at den må ha samme timepris som en Jaguar. Da forhold mellom
kostnader og inntekter ikke er kjent stilles spørsmålet.

Forslag til årsmøtet:
I forståelse med vedtektenes punkt 2 «Bildeleringens formål er så langt som mulig å dekke
andelseiernes behov for bil, i form av å bruke felles biler på en rimelig måte…» skal det ved
årsavslutning legges fram regnskap for den enkelte bilgruppe/tilsvarende. Modellen Jaguar
I-pace kan f.eks. være «Elektrisk stor SUV». Bilen Toyota Pro Ace, diesel kan være «Diesel
stor varebil». Da blir det rimelig likt til samme inndeling som når man skal søke fram en bil
etter segment på bestillingssidene.

Hensikten med forslaget er at regnskapet blir mer transparent og medlemmene vil kunne ta
mer kvalifiserte valg mht. hvilke modeller av biler som medlemmene ønsker/er
hensiktsmessig å tilby medlemmene. Ønsker f.eks. årsmøtet å subsidiere en modell for å ha
et godt medlemstilbud vil det være et informert valg medlemmene kan ta stilling til. Tidligere
ble det gitt informasjon om regnskap pr. bil. Det var da atskillig færre biler. For å kunne få
rask innsikt foreslås det ikke at man må opplyse regnskap pr. bil, men pr. segment/gruppe.
Dette er også i tråd med vedtektenes punkt 6, "Andelseiermøtet fastsetter retningslinjer for
regnskapet."

mailto:johnm@driftas.no
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Styret støtter ikke forslaget

Kontraforslag fra styret: Styret og administrasjonen vurderer kostnaden på bilene:
Enkelte biltyper bør i utgangpunktet ikke subsidiere andre biltyper.

Innkalling og referat for årsmøter
Det savnes lett tilgjengelig arkiv for årsmøteinnkalling og referat for Bildeleringens årsmøter
fra våre nettsider.

Forslag til årsmøtet:
Det opprettes egen meny for årsmøteinnkalling og –referat på nettside som er tilgjengelig for
alle medlemmer.

Forslaget støttes av styret.

Forslag fra Sveinung Igesund
sveinung.igesund@gmail.com

(Forslaget fra Sveinung rakk ikke å behandles av styret)

1. Medlemsevaluering av bilparken:
Kan dette legges inn i bookingsystemet slik at dere får opp en løpende tilbakemelding basert
på fordeler og ulemper hos hver bil?

Jeg er enig i at Leaf har i flere år vært et godt valg, men Kia og Kona hadde også gode valg
med raskere lading og rekkevidde på noen og førti mil.

Noen bilprodusenter er gode på hybridbiler og andre er gode på elbiler.
Så neste forslag til årsmøtet er:

2. Skille anbud/tilbud fra leverandører på hybridbiler og elbiler.
Toyota kan levere hybridbiler i alle størrelser, men ikke elbiler.
VW-gruppen(VW/Skoda/Seat/Audi/Porsche)kan levere elbiler i flere størrelser:F.eks
e-Citigo/eUP - ID.3 - ID.4/Enyaq - eTron
Disse har i tillegg lang rekkevidde og ikke minst mulighet for hurtiglading(over 100 kw).
Derfor burde en heller forhandle elbiler med en slik leverandør.

mailto:sveinung.igesund@gmail.com

