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Arsberetn1ng 2016 

Styret for 2016 var følgende: 

-Claes Lislerud -Formann 

-Sven Au ne- Kasserer 

-Jan H. Tveter- Styremedlem 

- Paal Mathiesen- Revisor 

Klubben hadde årets slutt 12 fullt betalende medlemmer, 7 støttemedlemmer og 2 junior. 

Vi har i løpet av året fått 4 nye medlemmer, derav en junior til. Klubben har også hatt jevnlig besøk 

fra hele landet av interesserte. Medlemmene har da fått mange interessante spørsmål og har kunnet 

hjelpe til med relevante saker. 

Foruten de vanlige klubbmøtene 'mandagene startet vi opp med "symøte" annenvær onsdag. Da 

fokuserte vi mer på private prosjekter enn på klubbrelaterte modeller. 

Iløpet av året har det blitt påbegynt to nye moduler. Den ene er en tilpassningsmodul for å kunne 

lage en rundbane av modulene, å denne får et stikkspor til et sagbruk. Den andre er en sving med 

stikkspor til Nord-Norsk Salgslag. Denne modulen har formannen skrevet en artikkelserie om i MJ 

Bladet. Ellers har det blitt jobbet eksempelvis med landskap i Nordvikasvingen, en bondegård har 

blitt bygget på en modul og Engrossenteret på Bodø stasjon er påbegynt. 

l midten av april dro 6 av medlemmene til Trondheim og var med på Årsmøtet til 

Modelljernbaneforeningen i Norge og vårsleppet som ble arrangert i sammarbeid mellom Trondhjem 

Modelljernbaneklubb og MJF. Her var det utstillinger, kjøring på TMJKs anlegg og ulike seminarer. 

l slutten av April fikk vi muligheten å lage en utstilling hos butikken Panduro Hobby på kjøpesenteret 

CityNord i Bodø. Her var vi til stede noen kvelder og fikk vist oss frem. 

l november ble vi kontaktet av NRK Nordland som ønsket å gjøre en videoreportasje om oss. 

l den forbindelse åpnet vi opp lokalet for fremvisning en helg. Formannen ble også intervjuet i NRK 

Nordlands godmorgens direktesending på radio 8. november. Videoreportasjen ble sendt på Nrk 

Nordlands nyhetssending 6. desember. 

Syv av medlemmene dro til Mosjøen midten av november å viderførte tradisjonen med julebord 

sammen med Toggruppen Helgeland 

Bodø 17/01/2016 
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