
PROTOKOLL BODØ CYKLEKLUBB ÅRSMØTE 2021 
 
Tid:  23.03.21 kl 18:00 – 20:00 
Sted:  Teams møte 
Til stede:  20 stemmeberettigede medlemmer.  
 
Saksliste: 
 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste 

 

2. Valg av dirigent, referent og protokollsignatur  

Forslag fra styret: 
a. Dirigent: Terje Edelsteen Moen  
b. Referent: Ståle Rosland  
c. Godkjenning av protokoll: Jan-Oddvar Sørensen og Brite Jacobsen. 

 
Møtet blir tatt opp, og opptaket skal kun brukes til å dekke det Brite (som muligens 
må gå før møtet er slutt) går glipp av. Ingen motsetninger. 
 
 

3. Godkjenne stemmeberettigede og frammøtte 

21 deltakere til stede. 

Vedtak: Antall stemmeberettigede 20 stk - godkjennes 

a. 1 til stede som ikke har betalt årsgebyr, men ikke aktivt er utmeldt. Årsmøtet vedtatt 

at vedkommende både får stemmerett og er valgbar. 

b. 1 til stede som aktivt har meldt seg ut og meldt seg tilbake inn sent. 10 stemmer mot 

og 11 stemmer blankt. Vedkommende kan ikke stemme og er ikke valgbar. 

 

4. Årsberetning 2020  

Vanja gikk gjennom årsberetningen. 

a. Styrets sammensetning 2020 

b. Styrets arbeid i 2020 

i. Aktivitet preget av COVID-19 situasjonen 

ii. Trimpoeng 

iii. Klubbhuset (renovering, vedlikehold og sikring av verdier) 

iv. Treningsaktivitet ungdom, voksne og mastersatsing (inne og ute) 

v. Triatlon 

vi. Kompetanseheving og kurs (alt lagt på is som følge av COVID-19) 



vii. Organisert trening og sosialt samvær (Keiservarden opp, Saltstraumrittet 2 

dager ble til 1 dags grunnet mangel på frivillige) 

viii. Økonomi 

c. Dirigent åpnet for spørsmål og kommentarer.  

Anders informerte om at Trimpoeng hadde generert inntekter for klubben. Ellers 

ingen øvrige kommentarer fra deltakerne.  

Årsberetning tatt til etterretning av årsmøtet. 

 

5. Regnskap 2020  

Bjørge Magnussen presenterte regnskapet som er satt opp i tråd med bestemmelser i NIFs 

lov. 

Klubben fører regnskapet selv gjennom Visma. Med vår omsetning er det ikke krav til revisor, 

men gjennomgang av kontrollkomite. 

Klubbøkonomien er veldig godt. Overskuddet for 2020 er på kr 151.187,- 

Dirigent åpner for spørsmål og kommentarer (ingen stilt). 

Dirigent gir ordet til kontrollkomite: 

a. Kontrollutvalget skal påse at organisasjonsleddets virksomhet drives i henhold til 

regler og vedtekter. Kontrollutvalget skal gjennomgå alle forslag som skal legges fram 

for årsmøtet. Utvalget har fått all nødvendig informasjon fra styret. Følgende 

merknader: 

i. Utvalget mener regnskapet er ført i henhold til god regnskapsskikk, og har 

ingen øvrige merknader. Foreslår at regnskapet godkjennes av årsmøtet. 

ii. Dirigent åpner for spørsmål/kommentarer til kontrollutvalget (ingen) 

b. Dirigent ber om at de som ikke ønsker å godkjenne regnskapet stemmer (ingen), 

deretter de som vil stemme blankt (ingen). Regnskap enstemmig vedtatt. 

[Brite forlater møtet etter voteringen] 

 

6. 6. Innkomne saker  

Ingen innkomne saker 

 

7. Fastsetting av kontingent  

Styret anbefaler at dagens kontingenter bibeholdes på dagens nivå. 

Medlemskapstype  Sats  50% fra 01.09*  

Enkeltmedlemskap  Kr 600  Kr 300  

Familiemedlemskap  Kr 900  Kr 450  



Studentmedlemskap  Kr 300  Kr 150  

 

Terje Cruickshank spør om det er vurdert å redusere kontingent for de som påtar seg 

verv/oppgaver i klubben. Styret minner om at dette forslaget var oppe og falt i fjor, og Bjørge 

opplyser om at styret har lagt inn «en gulrot» gjennom støtte til klubbklær. 

Dirigent ber om avstemning for kontingent. (ingen mot og ingen blank – enstemmig vedtatt). 

 

8. Organisasjonsplan  

Planen er sendt ut og dirigent ønsker ikke å bruke tid på en full gjennomgang på årsmøtet. 

Dirigent åpner for spørsmål/kommentarer til planen slik den er fremlagt (ingen). 

Plan tatt til etterretning av årsmøtet. 

 

9. Arrangementer 2021  

Styreleder Anders Lillevik: 

Styret har planlagt ut i fra at COVID-19 restriksjonene vil opphøre i løpet av våren, og 

planlegger første ritt 22. mai 2021 (Saltstraumrittet). Gjennomgikk øvrige ritt som er planlagt 

vår/sommer og høst.  

Det er også planlagt en 5 dagers «Road Trip» i slutten av juni. I og med at denne innebærer 

overnattinger og sosialt samvær, vil den være mer sårbar for eventuelle rester av COVID-19 

restriksjoner. Arrangementer sensommer/høst forventes ikke å møte noen slike 

restriksjoner. 

Vi planlegger å gjennomføre en årsfest i oktober/november (fjorårets utgikk grunnet COVID-

19 restriksjoner). 

 

10. Budsjett 2021  

Bjørge M presenterte kort budsjettet slik det er utsendt. 

NIF har bedt klubbene om å budsjettere ut fra en realistisk forventning om hva som lar seg 

gjennomføre, og ikke ukritisk ut fra hva vi ønsker å gjennomføre. Nordland idrettskrets ga for 

en tid tilbake klubben 75.000 til utredning av et flerbruksanlegg som også skulle inneholde 

velodrom. Ettersom det ikke har vært noen aktivitet i klubben rettet mot dette prosjektet, så 

er pengene tilbakebetalt til idrettskretsen. Det ble i denne sammenhengen understreket 

behovet for å etablere bedre prosjektstyring og utpeke prosjektansvarlige ved fremtidige 

prosjekter, noe som er forsøkt adressert gjennom etablert fullmaktsmatrise. 

Det er også avsatt 50.000 i budsjettet til innkjøp av nytt tidtakerutstyr.  

Budsjettet er planlagt med underskudd på 75.000,- i resultatregnskapet for å unngå at 



tilbakebetalingen av tilskudd for velodromprosjektet går utover aktivitetstilbudet. 

Dirigent ber om avstemning for budsjett. (ingen mot og ingen blank – enstemmig vedtatt). 

 

11. Valg  

Dirigent ber om valgkomiteens innstilling og gir ordet til Henning Tennes. 

Dagens styre: 

- Styreleder: Anders Lillevik - ikke på valg (2020 – 2022) 

- Nestleder: Vanja Pettersen tar ikke gjenvalg – Bjørn Ivar Braathen innstilles (2021 – 2023) 

- Kasserer: Bjørge Magnussen tar ikke gjenvalg – Pål Jørgen Henriksen innstilles (2021 – 

2023) 

- Styremedlem: Ståle Rosland på valg for ett år (2021 – 2022) 

- Styremedlem: Stig Andre Knudsen (2020 – 2022) 

- Styremedlem: Jostein Jensen på valg for 2 år (2021 – 2023) 

- Styremedlem: Katrin Dahle på valg for 2 år (2021 – 2023) 

- Styremedlem: Mariell Tverrli på valg for 2 år (2021 – 2023) 

 

VARA (velges for ett år) 

- Geir Eliassen  

 

Kontrollkomite (velges for ett år) 

- Frank Steensen 

- Gunhild Westergaard 

 

Valgkomite 

- Leder Henning Tennes (tar ikke gjenvalg) - Vanja Iren Pettersen innstilles (2021 – 2023) 

- Nestleder Frode Soelberg velges for 2 år (2020 - 2022) 

- Medlem Marianne Hildal velges for 2 år (2020 - 2022) 

- Varamedlem Brite Jakobsen velges for 2 år (2020 - 2022) 

 

Dirigent åpnet for spørsmål og kommentarer. Ble en diskusjon omkring antall 

varamedlemmer. Klubben vil gjennom forslaget bare ha ett varamedlem mot kravet i Bodø 

CKs lov på 4 varamedlemmer. Ett varamedlem er innenfor krav i NIFs lov og ettersom det 

ikke er flere kandidater, foreslås det at årsmøtet stemmer over å fravike Bodø CKs lov og 

godkjenne forslag til ett varamedlem. 

Stemmer over om 1 versus 4 varamedlemmer (mot- ingen, blankt – 1, for – 19). 



Stemmer over innstilling til styre, vara, kontrollkomite og valgkomite så nær som leder: (mot 

– ingen, blankt – ingen, for – enstemmig). 

Stemmer over innstilling til valgkomiteen der styreleder foreslår Vanja Pettersen til leder for 

valgkomiteen. Ingen andre forslag fra salen. (Vanja  enstemmig valgt). 

 

Jan Oddvar Sørnes poengterer at årsmøtet normalt også vil velge klubbrepresentant til 

høyere organisasjonsledd. Dersom vi ikke har noen klar kandidat kan årsmøtet vedta å gi 

styret myndighet til senere å oppnevne slike representanter selvstendig. 

 

Dirigent ber årsmøtet votere over å gi styret fullmakt til selv å utnevne representanter til 

overordnede organisasjonsledd. (mot – ingen, blankt – ingen, for – enstemmig vedtatt) 

 

12. Info om sponsorer  

Styreformann går gjennom gjeldende sponsoravtaler. 

Styret har fornyet sponsoravtalene (med ett unntak - Stephen Fu) med samtlige av dagens 

sponsorer – varighet 3 år. 

En ny sponsor – Nordvik bil. De sponser ikke med penger, men med kjøretøy når klubben har 

behov. 

 

Dirigent åpner for spørsmål og kommentarer (ingen). 

 

Styreleder takker alle fremmøtte og årsmøtet avsluttes. 


