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KONKURRANSERETTSLIGE RETNINGSLINJER
Bilimportørenes Landsforening, april 2018

UTDRAG AV 7 REGLER FOR MØTER I BIL:

1. Møter i BIL skal gjennomføres etter en på forhånd fastsatt dagsorden og protokoll som dokumenterer
hva som behandles i alle BILs fora

2. Dagsordener, referater og andre vesentlige dokumenter skal lagres og arkiveres

3. Konfidensiell og/eller konkurransesensitiv informasjon skal ikke diskuteres, eller på andre måter
utveksles

4. I BIL verken inngår eller deltar vi i noen avtale, beslutning eller samordnet opptreden (hverken skriftlig
eller muntlig), diskusjon eller forslag om fordeling av markeder, kunder eller produkter, eller ellers
diskuterer det enkelte medlems individuelle forretningsstrategier

5. Alle deltakere på møter, inkludert i uformelle rammer, har ansvar for at diskusjoner og
informasjonsutveksling holder seg innenfor lovlige rammer

6. Enhver diskusjon eller møteaktivitet som kan tenkes å bryte med denne sjekklisten og/eller
konkurranseretten, skal avbrytes

7. Den enkelte medlemsbedrift har selvstendig ansvar for å innrette seg til og følge det til enhver tid
gjeldende konkurranseregelverk, i tillegg til disse retningslinjene



REPRESENTASJON I SERVICEMARKEDSUTVALGET (SU) 
pr. 14. juni 2019

NAVN (FIRMA): MEDLEM SIDEN:

Ut : Jan Ove Kaarbø (Toyota Norge AS) 04.06.2015

Inn: Glenn Klemetsen (BC Norway AS) 14.06.2019

Medlemmer pr. 14. juni 2019:

Arnold Nybo (leder/ B.O. Steen AS/ PSA Norge) 07.06.2013

Øyvind Duvaland (Autozentrum Sport AS) 03.06.2016

Karstein Ahlin (Volvo Norge AS) 02.06.2017

Lise Teslo (BMW Group Norway) 02.06.2017

Håkon Åmotsbakken (Nissan Nordic, Norway) 02.06.2017

Tom Nordby (Harald A. Møller AS) 01.01.2018

Annbjørn Vasdal (MAN Truck & Bus Norge AS) 08.06.2018

Glenn Klemetsen (BC Norway AS) 14.06.2019





Fire megatrender som har satt og vil sette sitt preg på 
bilindustrien frem mot 2025

Elektrifisering Connected car Selvkjørende Mobilitet



Om ca 5 år er det 5 forskjellige generasjoner i arbeid. 

Kundeansvarlige blir morgendagens kameleon



Ny læreplan UDIR 2019

I løpet av høsten 2019 kommer den nye læreplan ut på høring. 

I den forbindelse ønsker vi en arbeidsgruppe som går gjennom 
læreplanhøringen.

Trenger 4 personer.

Meld deres interesse til Tore.



Oppfordring

• Det er forskjell på hvordan de forskjellige Importørene velger å 
imøtekomme utfordringene bransjen vår står overfor. 

Vi i SU ønsker at importørene tenker gjennom hva de har lansert av 
forskjellige «beste praksis» programmer og at dere deler dette med oss.

«i beste praksis stil» ☺

• Oppfordrer alle til å svare på evaluering som kommer rett etter møte, 
da det er tilbakemeldinger her som avgjør agendapunkter på neste 
møte


