
 

 

 

Møtereferat fra årsmøtet i Rana sykkelklubb sesongen 2016  
  Dato: 15.02.17 

                                            Sted:      Skjerper loftet på Skillevollen 

                      Tid:      kl. 1900-2100 

 

Årsmøtet for sesongen 2016 : 

 

Saker: 

1. Godkjenning av saksliste 

2. Valg av møteleder og referent  

3. Gjennomgang av årsmelding 

4. Gjennomgang av regnskap 

5. Gjennomgang av innkomne forslag 

6. Gjennomgang av budsjett 2017 

7. Valg av styremedlemmer 

 

1.     Godkjenning av saksliste: 

Saksliste ble presentert og godkjent av årsmøtet. 

 

2. Valg av møteleder og referent  

Anne Christine Mohn ble valgt til møteleder 

Ketil Hauknes utpekt som referent 

Dag Ottar Mikalsen og Stig Våtvik skal signere referatet 

 

3.  Gjennomgang av årsmelding 

Anne Christine Mohn leste / gikk gjennom årsmeldingen og avsluttet med å gratulere Ann 

Katrin Pedersen (gull i sin klasse) og Bjørn Einar Nesengmo med flott innsats i NM for ve-

teraner, en stor heder ble også gitt til Katrine Stormdalshei for hennes innsats som leder for 

Polarsirkelrittet, blomster ble delt ut. 

Følgende ble diskutert under gjennomgangen: 

➢ Sykkelforbundets nye lov norm gir klubbene en del skjerpelser i forhold til 

dokumenthåndtering, revisorer og skjerpelser med hensyn til disposisjonsrett 

til klubbens konti m.m. 

➢ Anne Christine opplyste at ARN (Arctic Race of Norway) ble både en flott 

opplevelse for mange av klubbens medlemmer, men også en økonomisk suk-

sess for klubben, det frivillige arbeidet gav klubben en inntekt på 60.000,- 

➢ Følgende spørsmålsstilling ble formulert under årsmøtet: 

▪ Kjell Martinsen foreslo at Årsmøtet skal gi tilslutning til den nye lov 

normen. 

▪ Den nye lov normen ble vedtatt av årsmøtet uten innsigelser. 

▪ Årsmøtet gir også styret i klubben fullmakt til å gjøre endringer i 

klubbens lov norm med bakgrunn i innsigelser fra Nordland Idretts-

krets. 

➢ Det ble opplyst om at Kjell Martinsen er valgt inn som nestleder i Regionsty-

ret (midt Norge) 

 

 (Anne Christine har utformet en god og strukturert årsmelding) 
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4     Gjennomgang av regnskap 

Bjørn Einar gikk gjennom regnskapet for 2016, klubben fikk et positivt resultat på 58.000,- 

Revisor (Ståle Einmo) hadde følgende kommentarer til regnskapet og regnskapsførselen: 

• Regnskapsførselen i klubben er særdeles god, god oversikt og god ryddighet. 

• Revisor mener at både klubbens leder og kasserer skal (i samråd) godkjenne bilag. 

• Det mangler en del bilag på overnatting etc. dette må bli bedre. 

• Revisor ønsker at klubben tar i bruk standardskjema for dokumentasjon av kostna-

der. 

• Ved bespisning etc. skal det foreligge en liste over deltakere samt formålet med be-

spisningen skal beskrives. 

 

Revisor foreslo på årsmøtet at klubben skulle tapsføre de ikke betalte utestående fordringer 

(55.000,-) med kroner 40.000,-, dette gir en reduksjon i årets overskudd fra 58.000,- til 

18.000,-. Årsmøtet fulgte revisors råd og det ble fattet et vedtak at årets overskudd skulle 

reduseres til 18.000,- 

 

Årsmøtet godkjente regnskapet med de endringer som ble foreslått av revisor. Oppdatert 

regnskap skal foreligge for signering i løpet av februar. 

 

Følgende ble også diskutert og vedtatt: 

➢ Klubbens nye leder skal også ha tilgang til sykkelklubbens konto. 

➢ Det skal tegnes en underslagsforsikring som skal bidra til beskyttelse av personer 

med økonomisk ansvar i klubben 

➢ Nye vedtekter krever at klubben har 2 revisorer, Geir Voldsund har akseptert denne 

rollen på forespørsel fra dagens revisor Ståle Einmo. 

 

5    Gjennomgang av innkomne forslag 

Ingen innkomne forslag til årsmøtet. 

Styret foreslår ingen økning av kontingenten i 2018.  

Kontingenten for medlemskap i sykkelklubben vil da være 500 NOK for medlemskap og 

600 NOK for familie medlemskap 

➢ Medlemmene ble oppfordret til å gå sykkelklubbens nettside for betaling 

av medlemskontingent (ranasykkelklubb.no) 

 

6 Gjennomgang av budsjett 2017 

Budsjett for 2017 er utformet i tråd med budsjettet for 2016 

Regnskapsfører anmerker at klubben trenger å videreføre sponsoravtaler som utløper i 2017, 

dette gjelder avtalen med Sport 1 og Helgeland Sparebank, disse profileringsinntektene ut-

gjør 40.000,- pr. år. 

Årsmøtet godkjente budsjettet for 2017, med et estimert overskudd på ca. 7.000,- NOK 

 

7 Valg av styremedlemmer 

Valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer ble vedtatt ved aklamasjon.  

Ny styreleder ble Camilla Hagen (2 år).   

Rita Jakobsen, Verner Johansen tok gjenvalg (Vara repr.) 

Bjørn Einar Nesengmo tok gjenvalg (kasserer) 
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Utformingen av det nye styret blir da som følger: 

 

Ny styreleder ble Camilla Hagen (2 år). 

Jan Birger som nestleder (2 år),  

Bjørn Einar som kasserer (2 år),  

Ketil styremedlem (2 år),  

Bjørg Kristensen styremedlem (2 år) 

Verner Johansen (2 år) (2 vara),  

Rita Jakobsen (2 år) (1 vara). 

 

Web master er: Ann Katrin Pedersen (2 år) 

Materialforvaltere er: Jan Magne Hansen (2 år) 

  Dag Ove Olsen (2 år)  

 

Styrets leder uttykte stor takk til valgkomiteen, valgkomiteen ble gjenvalgt. 

Valgkomiteen består av Berit H Bakkan og Connie Larsen 

 

 

 

 

11.03.17 

K. Hauknes (referent) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkjennelse av referat. 

 

 

 

Dag Ottar Mikalsen    Stig Våtvik 

 

 

------------------------------    ----------------------------- 
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