Sandefjord-Sykleklubb
Protokoll for Årsmøtet 2016
Antall stemmeberettige:
50 fremmøtte, derav 50 stemmeberettige (på det meste, noen kom sent andre gikk tidlig!)
Møtetid:
Onsdag 30. mars 2016, kl 18-21:45

Møtested:
Komplett-Arena, Sandefjord

Sak
Sak 1

Godkjenning av stemmeberettigede
Styreleder Bror-Lennart Mentzoni ønsket 46 fremmøtte velkommen, derav 46
stemmeberettige.

Sak 2

Godkjenning av årsmøteinnkallelsen, sakslisten og forretningsorden
Innkallingen ble enstemmig godkjent.
Håkon Anmarkrud hadde en kommentar til sakslisten og foreslo at sak 10a, «Valg av
leder» ble utsatt til ekstraordinært årsmøte. Forslaget falt mot 3 stemmer.
Saklisten for øvrig ble godkjent enstemmig.
Forretningsorden ble vedtatt enstemming.

Sak 3

Valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
Bror-Lennart Mentzoni foreslo Tor Martin Røed som ordstyrer. Han ble enstemmig
valgt og tok over møteledelsen
Tom Larsen og Tone Olafsson, ble valgt som referenter.
Anders Besvold Hansen og Jørn Bergan Undseth ble valgt til å underskrive protokollen.

Sak 4

Gjennomgang av styrets årsberetningen for 2014
Årsberetningen ble sendt som vedlegg til innkallelsen til årsmøtet.
Bror-Lennart gjennomgikk hovedpunktene i årsberetningen og pekte spesielt på tre
positive punkter: Klubben har fått positiv oppmerksomhet fra Forbundspresidenten for
sin rolle som arrangør av BaneNM. SSK-Elite ble etablert i fjor og oppnådde flere
sterke resultater, og gruppene sort, rød og hvit har videreutviklet seg postivt som for
medlemmene.
Jørn B. Undseth bemerket at rekruttarbeidet ikke er omtalt i årsberetningen.
Årsberetningen m/kommentarer ble enstemmig godkjent.

Sak 5

Sandefjord Sykleklubbs regnskap for 2015
Harald Henriksen tok oss gjennom regnskapet, hvor han forklarte på en folkelig måte
alle utgifter og inntekter. Resultatet ble på bunnlinjen et par/tre tusen i underskudd.
Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Sak 6

Behandle innkomne forslag/saker
 Tom Grankel hadde innsendt 4 forslag som alle hadde samme målsetting: «å
gjøre samhandlingen, det konkrete samarbeidet og informasjonsflyten mellom
Sandefjord Sykleklubb (mor) og Sandefjord Sykkelfestival (datter) enda
tettere og enda bedre.»
Forslag 1 og 2 ble trukket til fordel for styrets alternative forslag: «Styret
skal jobbe videre med å forbedre samarbeide mellom Klubb og Festival, spesielt
med tanke på informasjon mellom de to styrene og medlemmene i klubben»
Forslag 3 falt mot 2 stemmer, forslag 4 ble trukket til forslag fra Øyvind Røed,
som ble enstemmig vedtatt: «Styret får i oppgave å informere medlemmene på
f.eks medlemsmøte om hvordan samarbeidet om sponsoravtalene er
gjennomført for Klubben og Festivalen»
 Vedtektsendringsforslag fra styret: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
 Orientering om Sandefjord Sykkelfestival
a) Rune Steinsvik informerte om de ulike arrangementene og hvordan disse
hadde forløpt og hva de hadde gitt av resultat, inkludert økonomisk. Han
framhevet at økonomien er underordnet, «For penger er bare et verktøy»
b) For 2016 er Sandefjord Sykkelklubb den mest aktive arrangørklubben i
Norge, og sykkelklubben er klubbens arrangørorganisasjon. På første ritt
«Oslofjord Grand Prix» 2. og 3. april er det påmeldt over 200 deltagere.
Det vil bli arrangert ca 30 ritt i inneværende sesong. Budsjettet for 2016 er
lagt i null.

Sak 7

Fastsettelse av medlemskontingent
Styret foreslo at kontingent for 2017 holdes fast på kr 550 og kr 1200 for
familiemedlemskap. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 8

Budsjett 2015
Leder gikk gjennom forslag til budsjett for 2016. I budsjettet ligger det en økning på
20% i medlemsmassen i løpet av 2016. Det er også budsjettert med en satsing på en
klubb-tur, hvor det er hensyntatt at klubben skal arrangere felles tur hvor alle
inviteres til å bli med. Styret ønsker å videreføre en høy aktivitet for rekruttene, og
denne satsningen er synliggjort i budsjettet.
Årsmøtet mente at satsingen på rekruttene ikke var tydelig og markert nok, og ga
styret fullmakt til å bruke inntil ytterligere 51.000 på rekruttarbeidet.
Budsjettet for 2016 ble enstemmig vedtatt med tillegget om satsing på rekruttene.
Dette gir et budsjettert underskudd på kr. 41.450.

Sak 9

Organisasjonsplan
Sandefjord Sykleklubbs organisasjonsmodell ble lagt frem. Møteleder framhevet at
det må være i styrets mandat å foreta en omdefinering av oppgaveansvarlige i
forbindelse med styrets konstituering. Det var ingen kommentarer til modellen.
Styret la fram forslag til videreføring av strategiplan 2016-2020. Planen ble
enstemmig vedtatt.

Sak 10

Valg
Valgkomiteen har bestått av Rune Steinsvik, Ole Kristian Andersen og Gro Aagaard.
Gro Aagaard trådte ut av valgkomitéen i forbindelse med at hun ble kandidat til styret.

Rune Steinsvik orienterte på vegne av valgkomitéen om hvordan arbeidet var gjort, og
han presenterte komiteens forslag.
Til ledervervet ble det fremmet benkeforslag fra Håkon Anmarkrud på sittende leder
Bror-Lennart Mentzoni. Han bekreftet sitt kandidatur og etter at de to kandidatene
hadde holdt en innlegg ble det avholdt skriftlig valg.
Bror-Lennart Mentzoni ble valgt til leder med 24 stemmer, Geir Olafsen fikk 21
stemmer.
De øvrige styremedlemmer ble valgt ved akklamasjon.
Styret:
Leder: Bror-Lennart Mentzoni (valgt for 1 år)
Nestleder: Tone Skeie (valgt for 2 år i 2015)
Kasserer: Ragnar Davidsen (gjenvalgt for 2 år)
Sekretær: Gro Aagaard (valgt for 2 år)
Styremedlem: Morten Westbye (valgt for 2 år)
Styremedlem: Tom Larsen ( valgt for 2 år i 2015)
Styremedlem: Tor Martin Røed ( valgt for 2 år i 2015)
4 varamedlemmer:
Tone Olafsson (ny, 2 år)
Siw Anita T. Johannessen (ny, 2 år)
Øyvind Oskarsen (gjenvalg 1 år)
Thor-Erling Jensen (gjenvalg 1 år)
Revisor:
Kappa Revisjon
Representanter til ting og møter:
Det er styreleder som representerer klubben, og styret får fullmakt til eventuelt å
oppnevne andre representanter ved behov.
Valgkomitè:
Tore Salomonsen (2 år)
Raymond Ystenes (2 år)
Line Gade (2år)
Vara valgkomitè:
Jan Erik Svendsen (1 år)

_____________________
Tone Olafsson/Tom Larsen
Referenter

__________________
Anders Besvold Hansen

Jørn Bergan Undseth

