
 

 

Protokoll fra årsmøte i Arna Sykleklubb 2014 
Garnes skule torsdag 20. mars, kl 19:00. 

 

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede 

Tilstede: 19 stemmeberettigede ved starten av møtet. 

 

 

Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 

  

 Innstilling: Innkalling, sakliste og foretningsorden godkjennes. 

 

Forslag til foretningsordning: 

1. Årsmøtet ledes av den valgte ordstyreren (valgt i sak 3).  

2. Den valgte sekretæren skriver protokoll. 

3. Ordstyrer kan forkorte taletiden og sette strek for talelisten etter behov. 

4. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 

5. Nye forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt og saken er tatt opp til votering. 

6. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar 

det, ved godkjenning av saklisten. 

 

 Vedtak: 

Innkalling og sakliste ble godkjent.  

 Framlagte forslag på forretningsorden ble godkjent. 

 

 

Sak 3. Velge ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen 

 

Vedtak: 

Som ordstyrer ble Knut Jørgen Djønne enstemmig valgt. 

 Som sekretær ble Knut Jørgen Djønne enstemmig valgt. 

 Til å skrive under protokollen ble Petter Tresselt og Jan Garlid enstemmig valgt. 

 

 

Sak 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger 

  

 Innstilling: Årsberetningen for 2013 godkjennes. 

  

Knut Jørgen gikk igjennom årsberetningen som var vedlagt møteinnkallelsen. 

Informasjon om at Arna SK stilte med vakter i NC ritt i juni inkluderes. 

 

Vedtak:  Enstemmig vedtatt.  

 

 

Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

   

 Innstilling: Regnskapet som presentert i årsberetningen godkjennes.  

 

 Knut Jørgen gikk igjennom regnskapet som var vedlagt møteinnkallelsen. 

 

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt.  Regnskap for 2013 er godkjent. 

 



 

 

Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker 

  

Sak A – Førstehjelpskurs 

Norsk Luftambulanse (NLA) kan komme og holde kurs for oss gratis hvis vi kan stille 

med 10-15 deltagere som er medlemmer eller vil bli det.    

 

Innstilling: Mail sendes til klubbens medlemer for å se hvor mange som ønsker å 

være med på grunnkurs i førstehjelp. Er det stor nok interesse forsøker vi å få arangert 

et slikt kurs. Er mange nok medlem av NLA kontaktes de for å få til et slikt kurs. 

Alternativt undersøker vi om andre kan avholde slikt kurs, for eksempel 

svømmeklubben.  

 Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 

Sak B - Årsfest 

Det er ønske om å avholde årsfest for klubbens medlemmer om høsten, for eksempel i 

gammen på 4H gården eller Arna Idretspark.  

 

Innstilling: Tommy Rystad blir ansvarlig for å få til en årsfest. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 

Sak C – Innkjøp av klubbdrakter 

14 personer har gitt tilbakemelding om at de ønsker å kjøpe klubbdrakt. De fleste 

ønsker bare trøye/jakke. Få ønsker seg bukse og/eller løse armer/bein. Vi må minst 

bestille 20 av en type (overdel, bukse, etc) for å få oppgitte priser.  

 

Innstilling: Purremail sendes til medlemmene for å få eventuelt flere til å kjøpe drakt. 

Arna SK supplere med innkjøp av en del ekstra drakter. Drakter som vi allerede har på 

lager selges til medlemmene til redusert pris. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 7. Fastsette medlemskontingent 

  

 Innstilling:  Styret foreslår at medlemskontingenten fastsettes til kr 100,- for 2014. 

 Vedtak:  Enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 8. Vedta idrettslagets budsjett 

  

Innstilling: 

Styrets forslag til budsjett:   

Inntekter: Utgifter: 

Medlemskontingent:  7 000,- 

Grasrotandelen:  10 000,- 

 

 

Totalt:   17 000,- 

Kontingenter til forbundet: 5 500,- 

Hjemmesiden:      300,- 

Spinning (vår + høst):  6 000,- 

 

Totalt:    11 800,- 

Overskudd: 5200,- 

 

 Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

 

 



 

 

Sak 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

Klubben har i dag styre, valgkomite og revisorer iht NIF minimumskrav.  

Basislovnormen for idrettslag er implementert uten endringer. 

 

Vi har ingen gruppeinndeling, som egen ungdomsgruppe, og ingen organiserte trenere. 

 

Innstilling:  Styret foreslår ingen organisatoriske endringer. 

 Vedtak:  Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak 10. Valg 

 

a) Valgkomiteens innstilling på leder: Knut Jørgen Djønne 

Vedtak: Enstemmig valgt 

 

b) Valgkomiteens innstilling på nestleder: Sissel Småland 

Vedtak: Enstemmig valgt 

 

c) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret: 

Vedtak:  Enstemmig valgt 

   Leif Skår ble valgt til styremedlem 

   Britt Torvund ble valgt til varamedlemmer til styret. 

 

d) Valgkomiteens innstilling på revisorer: 

Vedtak:  Jan Magne Skjoldal og Anne Karin Berge ble valgt til revisorer. 

   

e) Styrets innstilling på klubbens representanter til ulike ting og møter: 

Vedtak:  

Styret får fullmakt fra årsmøtet til å utnevne representanter til de ting og møter i 

de organisasjoner klubben er tilsluttet. 

 

 Styrets innstilling på valgkomité: 

Vedtak: 

Kåre Gunnarskog ble valgt til leder og  

Lisbeth Mjelde og Henry J. Lie ble valgt til medlemmer 

Per Seim ble valgt til varamedlem 

 

 

Møte ble avsluttet kl 19:30 

 

 

 

 

 

Petter Tresselt        Jan Garlid 

(sign)         (sign) 

 


