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Møtereferat fra årsmøtet i Rana sykkelklubb sesongen 2018
Dato:

Sted:
Tid:

21.02.19

Skjerper loftet på Skillevollen
kl. 1900-2100

Årsmøtet for sesongen 2018 :
Saker:
1. Godkjenning av saksliste
2. Valg av møteleder og referent
3. Gjennomgang av årsberetning
4. Gjennomgang av regnskap
5. Gjennomgang av innkomne forslag
6. Gjennomgang av budsjett 2019
7. Valg av styremedlemmer
8. Underskriving av protokoll
1.

Godkjenning av saksliste:
Saksliste ble presentert og godkjent av årsmøtet.

2. Valg av møteleder og referent
Camilla Hagen ble valgt til møteleder
Ketil Hauknes utpekt som referent
Jan Magne Hansen og Kjell Martinsen skal signere årsprotokollen
3.

Gjennomgang av årsmelding
Camilla Hagen leste / gikk gjennom årsmeldingen, klubben har nå 102 medlemmer, liten
økning fra fjoråret, det ble avholdt 6 styremøter i 2018. Klubben har byttet leverandør av
treningsklær, ny leverandør er Bioracer, medlemmene er fornøyd med de nye klærne.
Camilla informerte om at det ble gjort en stor jobb i forkant av det nye Helgelandsrittet som
skulle erstatte tapet av Polarsirkelrittet, men på grunn av manglende påmelding, ekstremt
dårlig vær og problemer med å skaffe tilstrekkelig med vakter så lot ikke rittet seg gjennomføre. Aktiviteten i klubben har vært relativt begrenset i 2018, men følgende kan nevnes:
 Klubben bidro til gjennomføring av et flott Tour of Norway for Kids ritt 31 Juli, Klubben har fått forespørsel om å bidra også i 2019 arrangementet.
 Klubben arrangerte en tilnærmet prikkfri ACR-Bike Weekend, med Frode Thomassen i
spissen, ny deltakerrekord, gode tilbakemeldinger
 Flere av klubbens damer (Ladies Only) deltok på årets utgave av Insomnia, flott tur og
godt gjennomført.
 Tre av klubbens medlemmer deltok i årets veteran NM (Roger Vatshaug, Frank Hatling
og Bjørn Einar Nesengmo), i tillegg deltok Bjørn Einar i veteran VM i Italia, god innsats.
 Roger Vatshaug og Ingebjørn deltok også i 2018 på 312 rittet på Mallorca, Berit og Jan
Birger dro til Italia og Nove Colli sammen med 14000 syklister, mens Jan Magne kjørte
Vetteren rundt på litt over 9 timer, sammen med 24000 andre syklister. Flott innsats av
hele gjengen
 Postkassene ble en stor suksess, hele 530 skrev seg inn i de ulike bøkene
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Klubben har i 2019 investert i en flott kapellhenger, hengeren kan leies av klubbens
medlemmer. Hengeren vil bli flott utsmykket med klubbens logo i løpet av våren, her
har Rita Jakobsen gjort en god jobbe for å få jobben sponset og gitt hengeren et tøft uttrykk.
Klubbens års/medlemsfest på bakeribygget ble også i år en meget trivelig og lystig
sammenkomst med god mat og god underholdning.

Avslutningsvis ble det delt ut blomster og ære til Bjørn Einar (etterskuddsvis) for sitt Tempogull i veteran NM i Bodø (2017).
Camilla Hagen fikk blomster og noen rosende ord da hun takket av som klubbens leder etter
2 år i førersetet.
(Camilla Hagen har utformet en god og strukturert årsmelding)
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Gjennomgang av regnskap
Bjørn Einar gikk gjennom regnskapet for 2018, klubben fikk et positivt resultat på 54.110,(inklusive renter). Generelt liten aktivitet i klubben i 2018, Helgelandsrittet ble avlyst noe
som medførte et lite minus for klubben, ACR gikk med overskudd (50%), takket være sponsing fra Helgeland Sparebank. Andre inntekter til klubben var på 33.000,- (Utleie Emit brikker, grasrotandel, momskompensasjon, 14.000,- fra ARN takket være god innsats fra Anne
Christine Mohn og Roger Vatshaug, medlemsfest m.m). Klubbens inntekter i 2018 var på
184.000,-. Klubben har ikke utestående fordringer av betydning. Av større investeringer har
klubben gått til innkjøp av en kapellhenger for frakt av sykler og utstyr (48.000,-)
Klubben har per dags dato kroner: 548.000,- på konto i HSB.
Revisor (Ståle Einmo, Geir Voldsund) 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 har fulgt opp fjorårets kommentar
fra revisor om i samråd å godkjenne bilag, på en fortreffelig måte. (god internkontroll)
 Revisor kommenterte bruk av kontantprinsippet ved utgiftsføring av henger i regnskapet for 2018, Bjørn Einar redegjorde for beslutningen på årsmøtet.
Årsmøtet godkjente regnskapet. Oppdatert regnskap skal foreligge for signering i løpet av
mars.
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Gjennomgang av innkomne forslag
Det er innmeldt 2 forslag i forkant av årsmøtet:
1. Fellestur i forkant av styrkeprøven (3 dagers tur, kystriksvei til Saltstraumen, E6 over
Misvær tilbake), samt fellestur Mo-Hemavan-Hattfjelldal-Mo med overnatting etter fellesferien.
2. Økt satsing på terrengsykling / ritt
Årsmøtet stilte seg positive til både vår og høst turen, følgende ble besluttet:
1.1 Vår/sommer turen med overnatting i Kilboghamn, tur til Fykantrappa og overnatting i
Saltstraumen før retur til Mo over Misvær vil være aktuell første eller andre helga i juni.
Turen lar seg gjennomføre med hensyn til ferger, Ketil Hauknes ser nærmer på mulighet
for overnatting på Hilstad og i Saltstraumen.
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1.2 Høsttur fra Mo på en fredag, overnatting i Hemavan og eventuelt i nærheten av Hattfjelldal med retur til Mo langs Villmarksveien (Røssvatnet). Mulighet for overnatting i
nærheten av Hattfjelldal undersøkes nærmere.
1.3 Årsmøtet gav tilslutning til at deler utgiftene knyttet til disse turene kan dekkes av sykkelklubben, egen post i regnskapet for 2019
2. Katrine Stormdalshei har fremmet et forlag om økt satsing på terrengsykling i sykkelklubben, forslaget innebærer også at terrengsykkelgruppa gjenopplives. Den økte satsingen vil medføre en fast ukedag for terrengtrenging (stisykling) og teknisk trening.
Terrenggruppa består av Kjell Martinsen og Katrine Stormdalshei, de vil i fellesskap utforme tiltak og sette opp en handlingsplan for terrengsykling i klubben.
Diverse diskusjon i forbindelse med avklaringer rundt «Pusterom i nord» og midler som tilfaller
klubben når klubbens medlemmer arbeider som frivillig på ARN (Artic Race of Norway) arrangementet.
- Pusterom i nord:
Frode Thomassen informerte om prosjektet Pusterom i Nord og gav en inngående beskrivelse av hvordan tandemsykkelen er finansiert gjennom 50.000,- i støtte fra Sparebanken Nord
Norge, offentlige støttemidler og sponsing fra de som bygger sykkelen, sykkelens verdi er
satt til 90.000,- I tillegg informerte Frode og Bjørn Einar om hvilke muligheter en slik sykkel vil kunne gi av sykkelopplevelser for personer med ulike handikapp. Videre informerte
de at sponsorstøtten ble gitt med bakgrunn i at sykkelen skulle tilfalle sykkelklubben og benyttes lokalt for å fremme interessen og opplevelsen.
- Disponering av ARN midler:
Etter en diskusjon rundt bruk av midler som tilfaller klubben med bakgrunn i frivillig arbeide under ARN arrangementet, en diskusjon som forøvrig har vært godt debattert i klubbens
styre, ble følgende forslag fremmet: Midlene fra det frivillige ARN arbeidet skal 3 deles: en
tredjedel går til den frivillige, en tredjedel går til klubben og en tredjedel går til å støtte en
«god sak». Årsmøtet vedtok at klubbens styre skal vedta hvordan disse midlene skal fordeles (fordelingsnøkkel).
- Lagervarer som bør selges/omsettes:
Jan Birger informerte om at klubben har liggende en del sykkelbekledning på lager som bør
selges til klubbens medlemmer, dette gjelder i hovedsak sykkelbukser og sykkeltrøyer fra
den forrige leverandøren av sykkelbekledning. Det ble besluttet at Jan Birger lager en oversikt over hva som befinner seg på lageret og legger oversikten ut på sykkelklubben sin informasjonsside (nettside og på face book)
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Gjennomgang av budsjett 2019
Budsjett for 2019 er utformet i tråd med budsjettet for 2018, i budsjettutkastet fra regnskapsfører (Bjørn Einar) er det kalkulert med et overskudd på ca 40.000,Med bakgrunn i overnevnte innspill og diskusjon i årsmøtet ble følgende vedtatt:
 Med bakgrunn i klubbens gode økonomi så skal budsjettet for 2019 være et nullbudsjett, det vil si at klubben ikke skal lage et budsjett som gir ytterligere økning i klubbens egenkapital.
 Posten for ungdomssatsing i budsjettet (20.000,-) endres til «satsing på terrengsykling». Dette har vært en «død» post i klubbens budsjett over flere år. Disse midlene
disponeres av de to ansvarlige for terrengsatsingen (Kjell M. og Katrine)
 Årsmøtet gav sin tilslutning til å «sponse» prosjektet Pusterom i Nord med kroner
20.000,- denne summen bidrar til kjøp av tandemsykkelen som benyttes under rekordforsøket. Sykkelen vil kunne gi et opplevelses tilbud til personer som av ulike
årsaker ikke kan oppleve gleden ved sykling uten veileder/ledsager.
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Aktivitetsstøtten gitt fra Anne Christine Mohn og Roger Vatshaug gjennom ARN,
kroner 12.500,- skal synliggjøres i regnskapet for 2019. Aktivitetsstøtten som opprinnelig var på 14.000,- (utbetalt 1,500 i 2018) går i sin helhet til prosjektet Pusterom
i Nord. Dette er i henhold til Anne og Rogers ønske.
Det ble også besluttet at kroner 40.000,- skal avsettes til dekning av fellesutgifter i
forbindelse med turer som arrangerer i regi av sykkelklubben.
Det ble besluttet at ARN midler skal eksplisitt vises i regnskapet på både inntekt og
utgiftssiden.

Årsmøtet godkjente budsjettet for 2019, med et nullresultat.
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Valg av styremedlemmer
I forkant av årsmøtet signaliserte klubbens leder Camilla Hagen at hun ikke ønsket å ta
gjenvalg som leder i klubben, sett i lys av hennes nye rolle som småbarnsmor er dette veldig
forståelig. Også Bjørg Kristensen (som har enda ett år igjen av sin periode som styremedlem) signaliserte at hun grunnet skifte av arbeidsplass og flytting ikke lengre var aktuell som
styremedlem)
Etter hardt arbeide fra en utvidet valgkomite’ ble følgende forslag til nye medlemmer og
verv i klubben foreslått:
Bjørn Einar Nesengmo, som ny leder i klubben (2 år)
Katrine Stormdalshei, som ny kasserer (2 år)
Frode Thomassen, som styremedlem (2 år)
Anne Christine Mohn, som styremedlem (1 år) (erstatter Bjørg Kristensen)
Rita Jakobsen, varemedlem (2 år), gjenvalg
Valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer ble vedtatt ved aklamasjon.
Utformingen av det nye styret blir da som følger:
Ny styreleder ble Bjørn Einar Nesengmo (2 år).
Jan Birger som nestleder (2 år), (1 år igjen)
Katrine Stormdalshei som kasserer (2 år)
Frode Thomassen, styremedlem (2 år)
Anne Christine Mohn, styremedlem (1 år)
Ketil Hauknes, styremedlem (2 år), (1 år igjen)
Rita Jakobsen (2 år) (1 vara).
Verner Johansen (2 år) (2 vara, 1 år igjen)
Web master er:
Materialforvaltere er:

Kjell Martinsen (2 år)
Jan Magne Hansen (1 år)
Dag Ove Olsen (1 år)

Styrets leder uttykte stor takk til den utvidede valgkomiteen.
Connie Larsen gav beskjed i forkant av årsmøtet at hun ikke lengre var aktuell som medlem
av valgkomiteen, den nye valgkomiteen består nå av tre medlemmer:
Berit H Bakkan, Stig Våtvik og Tore Kolstad.
Kjell Martinsen er varamedlem i valgkomiteen.
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Underskrivelse av protokoll
Jan Magne Hansen og Kjell Martinsen ble utpekt av Klubbens leder til representanter for
godkjenning av protokoll, begge påtok seg oppgaven.

Godkjennelse av referat.
Jan Magne Hansen

Kjell Martinsen

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

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

28.02.19
K. Hauknes (referent)

