
 

Årsmøte Rana Sykkelklubb sesongen 2019 

 
 

Møtereferat fra årsmøtet i Rana sykkelklubb sesongen 2019  
  Dato: 17.06.20 

                                            Sted:      Forsamlingshuset Stjernebyggene 
                      Tid:      kl. 1800-1930 

 
Årsmøtet for sesongen 2019 : 
 
Saker: 

1. Godkjenning av saksliste 
2. Valg av møteleder og referent og representanter til å undertegne protokoll 
3. Årsberetning 2019 
4. Regnskap 2019 
5. Valg av styremedlemmer 
6. Innkomne forslag 
7. Budsjett 2020 
8. Underskriving av protokoll 

 
1.     Godkjenning av saksliste: 

Saksliste ble presentert og godkjent av årsmøtet. 
 

2. Valg av møteleder og referent  
Bjørn Einar Nesengmo ble valgt til møteleder 
Ketil Hauknes utpekt som referent 
Jan Birger og Kjell Martinsen skal signere års protokollen 

 
3.  Gjennomgang av årsmelding 

Bjørn Einar leste / gikk gjennom årsmeldingen, klubbens medlemsmasse er nå nede i 77 
medlemmer er nedgang fra 102 medlemmer i 2018, det ble avholdt 4 styremøter i 2019. 
mindre aktivitet og en generell nedgang i interessen rundt sykkelritt får ta noe av skylden. 
Klubbens nye tilbud «sykkeltrim Rana 2020» ser ut til å engasjere flere syklister i poengjakt 
i både nærområdet og til litt lengre turer (flere nye medlemmer etter at tilbudet ble presen-
tert) 
 
Fra og med 2020 vil klubben ta i bruk «Idrettenonline» for medlemsadministrasjon. Dette 
systemet gir bedre synkronisering mot andre systemer og fordeler med hensyn til admini-
strasjon, fakturering, rapportering og kommunikasjon med medlemmer. 
 
Klubbens styre har vært på utkikk etter nye lokaler for oppbevaring av utstyr og møtelokale, 
det er nå etablert dialog med Hammeren Ungdomslag for mulig avtale. Ungdomslaget har et 
nyoppusset lokale med god plass både utvendig og innvendig. Styret avventer endelig svar 
fra styreleder i ungdomslaget. 
 
Klubbens bytte av leverandør av treningsklær (Bioracer) er godt mottatt av klubbens med-
lemmer. Innkjøp av klubbklær skjer via nettbutikken, nettbutikken åpnes ved behov (interes-
se fra klubbens medlemmer) 
  
Klubben har for tiden tre sponsorer/samarbeidspartnere, treningsavtale med Family Sports 
Club, og Helgeland Sparebank (HSB) samt Sportshuset Sport 1 som sponsor. klubben takker 
for et godt samarbeide med våre samarbeidspartnere i 2019. Klubben har en løpende ett års 
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avtale med Family Sports Club. Avtalen med HSB utløper i 2020, grunnet Covid-19 er ikke 
denne avtalen blitt fornyet (banken er interessert i å fornye avtalen, forlenges vanligvis med 
en 3årig avtale). Sportshuset signaliserer at andre grupper vil kunne prioriteres og at avtalen 
med klubben er uavklart med hensyn til videre samarbeide, også her har klubben en løpende 
ettårsavtale. En kommentar fra årsmøtedeltaker var at klubbens medlemmer må bli flinkere 
å benytte Sportshuset til kjøp av sykkeldeler. 
 
Aktiviteter 2019: 

 Klubben så ingen mulighet til å arrangere Polarsirkelrittet grunnet veiarbeidet på E6, 
men en sprek utgave av bike weekend på ACR var planlagt, men i likhet med mange 
andre ritt i Norge måtte også dette rittet avlyses grunnet manglende påmelding. 

 Påmeldingen var betydelig bedre da klubben arrangerte «Tour of Norway for kids» 
dette arrangementet ble gjennomført i sentrum den 26 juli i fantastisk sommervær. 
Hele 175 barn unge deltok i alderen 0-13 år, klubben bidro til et flott og prikkfritt ar-
rangement med mange fornøyde barn og foreldre. Klubben vil også bidra til dette ar-
rangementet i 2020, i år vil arrangementet gjennomføres på Skillevollen, klubbens 
medlemmer oppfordres til å bidra (rigging og hjelpemannskap). 

 Klubbens spinntimer på Family Sports Club gjennom våren og høsten har vært et fint 
aktivum for medlemmene, klubbens mange gode instruktører har bidratt til varierte 
treningstimer og mye god musikk. Følgende har bidratt gjennom våren og høsten 
2019: Bjørg, Cato, Ketil, Stein Tore, Frode, Jan Birger, Bjørn Einar, Katrine og Ma-
ria. Gjennom oppmøte på inne og utetreninger bidro medlemmene til en samlet støtte 
på 28.000,- til prosjektet «Tandem for Pusterom i nord» Dette prosjektet som Bjørn 
Einar Nesengmo og Frode Thomasen startet til innsamling for Aktiv mot Kreft sitt 
arbeide for et treningstilbud for kreftsyke i nord for Trondheim bidro med hele 
250.000,- (øremerket for formålet). Fantastisk jobb av to flotte representanter for 
sykkelklubben. Som en side effekt av tandem prosjektet så innehar klubben en tan-
demsykkel som nå kan lånes ut for aktivitet, da særlig med tanke på personell med 
særlige behov som trenger ledsager. Prosjektet takker Sparebank 1 for 50.000,- i 
støtte og 25.000,- i bidrag fra Helgeland Sparebank 

 Årets Artic Race of Norway ble som vanlig en suksess, flere av klubbens medlem-
mer deltok som frivillige i arrangementet med Anne Christine Mohn og Roger Vats-
haug i spissen, sammen med Jan Birger, Ann-Katrin Pedersen og Victoria Stavern 
bidro de til en inntekt på 30.000,- som ble fordelt etter klubbens vedtekter med 1/3 til 
drift av klubben, 1/3 til de frivillige og 1/3 til et godt formål. I 2019 ble disse midle-
ne til et godt formål (10.000,-) overrakt til BUA sammen med en barneracer. Årets 
ARN (2020) er avlyst. Takk til de frivillig for god innsats 

 Flere av klubbens medlemmer deltok på Insomnia, en meget kald og hustrig opple-
velse 7 av 12 startende fra klubben kom i mål (70 % av deltakerne kom ikke i mål, 
men måtte bryte løpet) 

 Frode og Bjørn Einar gjennomførte et sterkt tandemløp fra Trondheim til Oslo, til 
tross for store tekniske problemer kom de i mål på en meget god tid. 

 Postkassene ble en stor suksess også i 2019, hele 476 skrev seg inn i de ulike bøke-
ne, klubben takker bedriftene som sponset flotte premier til denne aktiviteten (Ahl-
sell, Miras, Amfi, Celsa, Mestergull, Korgen Fjellstue og Byggmaker) og en stor 
takk til alle som deltok i aktiviteten. 

 
 

 (Bjørn Einar Nesengmo har utformet en god og strukturert årsmelding) 
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4     Gjennomgang av regnskap 

Bjørn Einar gikk gjennom regnskapet for 2019, klubben fikk et positivt resultat på 23.532,- 
(inklusive renter). Generelt liten aktivitet i klubben også i 2019, ACR bike weekend ble av-
lyst, det ble heller ikke arrangert noe Polarsirkelritt noe som medførte reduserte sponsorinn-
tekter og ritt inntekter. Andre inntekter til klubben var på 113.143,- (Utbetalinger fra Norsk 
Tipping, grasrotandel, momskompensasjon, fra ARN og støtte til prosjekt tandem sykkel) 
Klubbens inntekter i 2019 var på 222.932,-. Klubben har ikke utestående fordringer av be-
tydning. Av større investeringer har klubben gått til innkjøp tandemsykkel (ca. 70.000,-) 
Klubben har per dags dato kroner: 571.523,- på konto i HSB. 
  
Revisor (Ståle Einmo, Geir Voldsund) hadde følgende kommentarer til regnskapet og regn-
skapsførselen: 

 God orden i regnskapsmaterialet, oversiktlig og regnskapsførsel gir god informasjon 
til medlemmene 

 Internkontrollen knyttet til bilag og regnskapsføring er god, alle bilag attestert av bå-
de kasserer og daglig leder, regnskap avstemmes hver måned (bra) 

 Regnskapet viser overskudd på 23.532,- som går til styrking av klubbens egenkapi-
tal, Resultat og balanse gir et rettvisende bilde av klubbens økonomiske stilling  

 
Årsmøtet godkjente regnskapet. Oppdatert regnskap skal foreligge for signering i løpet av 
juni. Takk til Katrine for godt utført arbeide med regnskapet 
 

5    Gjennomgang av innkomne forslag 
Det er ingen innmeldte saker til årsmøtet: 
 
 Kommentar: 

o De som ønsker å overføre årets startkontigent (Polarsirkelrittet) til neste års ritt 
gis mulighet til dette gjennom forespørsel utsendt fra sykkelklubben (Kjell Mar-
tinsen ordner mulighet for dette). De som ikke ønsker å overføre startkontigent 
vil få denne refundert. Klubben dekker tap grunnet avgift til NCF (Emit) 

 
6 Gjennomgang av budsjett 2020 

Budsjett for 2020 er utformet i tråd med budsjettet for 2019, i budsjettutkastet fra regnskaps-
fører (Katrine) er det kalkulert med et overskudd på ca 19.000,- 

 Med bakgrunn i klubbens gode økonomi så skal budsjettet for 2019 være et nullbud-
sjett, det vil si at klubben ikke skal lage et budsjett som gir ytterligere økning i klub-
bens egenkapital. 

 Posten for terrengsykling i budsjettet (20.000,-) beholdes selv om oppslutningen 
rundt denne aktiviteten har vært begrenset. 

 Posten for fellesturer beholdes også i budsjettet for 2020 (40.000,-), Covid-19 har 
satt en stopper for mange av de ønskede aktiviteten. 

 Årsmøtet gav sin tilslutning til «refusjon av start kontingenter» (20.000,-), men åp-
ner også for at de som ønsker kan overføre startkontigent til neste års ritt. 

 
Årsmøtet godkjente budsjettet for 2020. 

 
 
 
 
 



 

Årsmøte Rana Sykkelklubb sesongen 2019 

 
7 Valg av styremedlemmer 

I forkant av årsmøtet signaliserte Jan Birger at han ikke stilte til gjenvalg, Berit Bakkan sig-
naliserte at hun etter svært mange år i valgkomiteen ønsket at nye krefter burde overta hen-
nes rolle. Anne Christine Mohn går også ut av styret etter mange års god tjeneste. 
 
Etter hardt arbeide fra en utvidet valgkomite’ ble følgende forslag til nye medlemmer og 
verv i klubben foreslått: 
Ingebjørn Nygård nytt styremedlem (2 år) 
Ketil Hauknes, tar gjenvalg som styremedlem (2 år) 
Rita Jakobsen, nytt styremedlem (2 år), 
Anne Hagh første vara (2 år) 
Verner Johansen andre vara (2 år) 
 
Valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer ble vedtatt ved aklamasjon.  
 
Utformingen av det nye styret blir da som følger: 

 
Styreleder Bjørn Einar Nesengmo (2 år) (1 år igjen). 
Frode Thomassen, (2 år) (1 år igjen) 
Rita Jakobsen (2 år), (2 år igjen) 
Ingebjørn Nygård (2 år), (2 år igjen) 
Katrine Stormdalshei som kasserer (2 år) (1 år igjen) 
Ketil Hauknes, styremedlem (2 år), (2 år igjen) 
Anne Hagh første vara (2 år) 
Verner Johansen (2 år) (2 vara, 1 år igjen) 
 
Web master er: Kjell Martinsen (2 år) 
Materialforvaltere er: Jan Magne Hansen (1 år) 
  Dag Ove Olsen (1 år)  
 
Berit Hanne Bakkan gav beskjed i forkant av årsmøtet at hun ikke lengre var aktuell som 
medlem av valgkomiteen, den nye valgkomiteen består nå av to medlemmer: 
Stig Våtvik og Tore Kolstad. 
Kjell Martinsen er varamedlem i valgkomiteen. 
 
Årsmøtet gav styret fullmakt til å velge nestleder i klubben. 

 
Klubben retter en stor takk til Jan Birger Solheim og Anne Christin Mohn for mangeårig 
god og aktiv innsats i klubben i flere ulike roller (medlem, nestleder og leder).  
En stor takk også til Berit Hanne Bakkan for sin årelange tjeneste i valgkomiteen 
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8 Underskrivelse av protokoll 

 
Jan Birger Solheim og Kjell Martinsen ble utpekt av Klubbens leder til representanter for 
godkjenning av protokoll, begge påtok seg oppgaven. 

 
 
 
 
 
 
 
Godkjennelse av referat. 
 
Jan Birger Solheim    Kjell Martinsen 
 
Sign     sign 
------------------------------    -----------------------------  
 
 
25.06.20 
K. Hauknes (referent) 
   


