PROTOKOLL ÅRSMØTE FOR 2017
RINGERIKE SYKKELKLUBB 14.03.18

Tilstede: 13 stemmeberettigede.
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
Stemmeberettigede er godkjent.
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
Innkalling, saksliste og forretningsorden ble godkjent av årsmøtet
3. Velge dirigent(er), sekretær(er), samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
Tommy Berglind valgt som dirigent, Paal Engebretsen valgt som sekretær. Terje Orebråten
og Per Haukedalen er valgt til å underskrive protokollen.
4. Behandle Ringerike Sykkelklubbs årsmelding, herunder eventuelle
gruppeårsmeldinger.
En overordnet gjennomgang av årsmeldingen tilhørende de forskjellige grupper ble
gjennomført. Hele sluttkommentaren fra styrets leder ble lest opp.
Kommentarer til årsmeldingen fra årsmøtet:
1. Jentesamling ble gjennomført i 2017 men er uteglemt fra årsmeldingen. Denne tas inn i
årsmeldingen i etterkant.
2. Jarle Midsveen er oppført på aldersbestemt, dette stemmer ikke. Fjernes i årsmelding.
3. Junior: Feil navn på mek. Rettes i årsmelding

5. Behandle Ringerike sykkelklubbs regnskap.
Det stilles spørsmål om hvordan de forskjellige arrangementer går økonomisk. Til neste
årsmøte bør det legges ved ett oppsett som viser dette.
Revisjonserklæring/uttalelse til regnskapet for 2017 opplest.
Revisjon er utført av Lasse Martinsen og Stein Erik Thorsen.
Regnskapet 2017 med overskudd kr 263 886,- godkjennes av årsmøte uten øvrige
anmerkninger.

6. Behandle innkomne saker.
Innkommet forslag:
Forslag om plass til en ungdomsrepresentant i styret. Ungdomsrepresentanten kan ha ansvar
for ungdom og muligens lage og lede ett ungdomsutvalg. Representanten skal også ha
stemmerett.
Årsmøtet gir styret mandat til å kunne behandle denne saken videre i styret og finne
representant. Videre er det besluttet at denne representant vil være en fullverdig styremedlem.
Denne representant må være i aldersgruppen 16-26 år
7. Fastsette medlemskontingent.
Årsmøtet vedtar å videreføre satsene for medlemskontingent til 2019.
Enkeltmedlem 0-12 år kr 300.Enkeltmedlem 13-16 år kr 450.Enkeltmedlem 17 år og eldre kr 650.Familiemedlemskap kr 1300.Støttemedlem kr 300.Første års medlem kr 100,8. Vedta Ringerikes Sykkelklubbs budsjett for 2018
Årsmøte godkjenner budsjettplan, underbudsjett for de forskjellige gruppene behandles
videre av styret.
Inntekter og kostnader knyttet til RGP er ikke medtatt i budsjettet. Dette bør synliggjøres
gjennom budsjett for 2018 slik at budsjett og resultat blir mere sammenlignbare.

9. Foreta valg:
Valgkomite har bestått av Stein Erik Thorsen, Frode Granli og Lars Holm
Følgende er foreslått og valgt:
a) Leder og nestleder
Leder: Tommy Berglind – 2 år
Nestleder: Paal Engebretsen – 1 år
b) Styremedlemmer og revisor
Styremedlem – Kjetil Myhre – 1 år
Styremedlem – Terje Orebråten – 1 år
Styremedlem/kasserer: Susanne Pjåka, 1 år
Styremedlem: Ny, Tor Arne Johansen, 2 år
Styremedlem: Ny, Jarle Midtsveen, 2 år
Revisorer: Lasse Martinsen og Stein Erik Thorsen – 1 år
c) Kontroll/ressurskomite
Birger Hungerholdt, Lasse Martinsen, Per Haukedalen

d) Representanter til ting og møter i tilsluttede organisasjoner
Årsmøte ga styret fullmakt til å velge representant(er) til ting og andre møter i
organisasjoner hvor vi er tilsluttet.
e) Valgkomité
Valgkomité for neste årsmøte består av leder Lars Holm, medlemmer Tone Midsveen,
Frode Granly

_______________________________
Terje Orebråten

________________________________
Per Haukedalen

