Sandefjord Sykleklubb
Protokoll fra årsmøtet 27.3.2017

Antall stemmeberettigede: 50
Møtetid:
18.00 - 21:30

Møtested: Fevang Grendehus

Sak

Innhold

Sak 1

Godkjenning av stemmeberettigede
50 stemmeberettigede møtte på årsmøtet.

Sak 2

Godkjenning av årsmøteinnkallelsen, saksliste og forretningsorden
Innkallingen ble enstemmig godkjent. Forretningsorden ble enstemmig vedtatt.

Sak 3

Valg av dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive
protokoll
Bror-Lennart Mentzoni foreslo Tor Martin Røed som ordstyrer. Han ble enstemmig valgt og tok
over møteledelsen. Tone Skeie ble valgt som referent. Svein Erik Sneisen og Jørn Undseth
ble valgt til å undertegne protokoll.

Sak 4

Styrets årsberetning
Bror-Lennart Mentzoni oppsummerte styrets årsberetning. Årsberetningen ble sendt med
innkallingen til årsmøte. Bror-Lennart pekte spesielt på følgende:
- Gode sportslige resultater i 2016. Vi leverer ryttere til kontinentallag.
- Den nye drakta ble vist av Mats Fredholm
- Beretningen for klubbens aktivitet for øvrig ligger på nettsiden, da under info fra Styret
- Resultat ca 80’ i underskudd. Noen poster måtte korrigeres på slutten (feilført).
- Sandefjord Sykkefestival as heter nå Sandefjord Sykleklubb Event. Dette for å
tydeliggjøre at det ikke bare dreier seg om «festivalhelgen», at selskapet henger
sammen med klubben og at Event arrangerer alle sykkelritt for klubben.
- Rekrutteringsprosjekt vellykket så langt
For øvrig orienterte leder om at drakter kan hentes på ‘pick up point’ Raveien 293. ved
bestilling på nett – 20%. det kan også prøves drakter på lageret (Petter Blåsvær). Nettbutikk
åpnes slik at det er mulig å få leveranse før Vestfold Rundt.
Det ble kommentert at det ikke var nevnt i årsberetningen til styret at klubben fikk norsk mester
i banesykling. Dette tas inn i beretning.

Sak 5

Klubbens regnskap
Harald Henriksen orienterte om regnskapet. Det ble åpnet for spørsmål. Alle spørsmål ble
besvart tilfredsstillende og regnskapet ble enstemmig godkjent av årsmøtet.
Regnskapet legges ut ferdig revidert. Regnskapet ble godkjent.

Sak 6

Innkomne forslag
Orientering om regnskapet for Sandefjord Sykleklubb Event
Anne Gro Olafsen og Rune Steinsvik orienterte om regnskapet for selskapet. Regnskapet er
revidert og godkjent. Selskapet hadde et underskudd på 463’. Årsak svikt i deltagerantall og
sponsormidler.
Det fokuseres i 2017 på bærekraftige arrangementer.

Sak 7

Fastsetting av medlemskontingent
Gjeldende kontingenter på 550,- for enkeltmedlem og 1200,- for familie ble vedtatt.

Sak 8

Budsjett 2017
Bror Lennart Mentzoni orienterte om budsjettet for 2017.
Kort kommentert: Det blir satt regler for bevilling av midler til trening/ritt/samlinger. Det ble ytret
skepsis rundt behov for et samlingslokale på Fevang Grendehus. I budsjettet er det satt av
midler til klubblokale, men om styret ikke finner det hensiktsmessig (etter innspill fra Årsmøtet)
gir det kun handlingsrom. Posten blir ikke brukt om man ikke finner det formålstjenlig med
klubblokale som foreslått.
Styrets forslag til budsjett for 2017 ble enstemmig vedtatt.

Sak 9

Organisasjonsplan og strategi
Gjennomgått og vedtatt.
Mål for medlemstall er offensivt og klubben har ikke økt siste året. Dog opprettholdes målet
om antall medlemmer. Ny kommune kan kanskje også bidra til økt vekst.
Mål om prestasjon og ryttere av de beste i landet er oppnådd.
Planen som ble vist hadde årstall 2014, dette endres til 2017.

Sak 10

Valg
Valgkomiteen ved Line Gade presenterte forslaget. De foreslåtte kandidater ble enstemmig
valgt.

a)

Leder:
Bror Lennart Mentzoni – velges for 1 år

b)

Styremedlemmer og varamedlemmer:
Nestleder: Tor Martin Røed, velges for 2 år
Kasserer, ikke på valg: Ragnar Davidsen, gjenstår 1 år
Sekretær, ikke på valg: Gro Aagaard, gjenstår 1 år
Styremedlem, ikke på valg: Morten Westbye, gjenstår 1 år
Styremedlem, Tone Skeie, velges for 2 år
Styremedlem: Øyvind Oskarsen, velges for 2 år
Styremedlem: Tone Skeie, velges for 2 år
Varamedlem 1: Tone Olafsson, gjenstår 1 år
Varamedlem 2: Siw Anita Johannessen, gjenstår 1 år
Varamedlem 3: Thor Erling Jensen, velges for 2 år
Varamedlem 4: Vidar Nilsen, valgt for 2 år

c)

Eventuelt andre valg i henhold til organisasjonsplan
Årsmøtet overlater til styret å konstituere og organisere seg selv.

d)

Revisjon:
Kapa Revisjon ble gjenvalgt som revisor.
I vedtektene står at 2 revisorer skal velges, men det ble vedtatt at en holder da vi har en
profesjonell revisor.

e)

Representanter for Sandefjord Sykleklubb til ting og møter
Årsmøtet overlater til styret å konstituere seg selv

f)

Valgkomite:
Medlem 1: Tore J. Salomonsen, gjenstår 1 år
Medlem 2: Raymond Ystenes, gjenstår 1 år
Medlem 3: Line T. Gade, gjenstår 1 år
Varamedlem: Jan Erik Svendsen, gjenvalgt for 2 år
Årsmøtet overlater til styret å konstituere og organisere seg selv. Det betyr at de foreslåtte
funksjoner ikke nødvendigvis bli det styret velger.

Tone Skeie
Referent

----------------------

Jørn Undseth

-------------------------

Svein Erik Sneisen

---------------------------------

