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Halden Cykleklub
Årsmøte 2013
SAKSLISTE
1

Åpning
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Konstituering
a. Godkjenning av saksliste
b. Valg av dirigent
Styret foreslår å velge Tore Listou til dirigent
c. Valg av referent
Styret foreslår å velge Tina Buckholm til referent
d. Valg av representanter for å signere protokoll
Styret foreslår at June Eriksen og Anne Grethe Syverstad signerer protokollen
e. Valg av tellekorps
Styret foreslår at Ole-Petter Karlsen fungerer som tellekorps
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Styrets beretning 2013
Forslag til vedtak: styrets beretning for 2013 godkjennes
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Regnskap 2013
Forslag til vedtak: HCKs regnskap for 2013 godkjennes
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Saker til vedtak
a. Etablering av Ladies Tour of Norway A/S
HCK er spurt av NCF om vi kan ta på oss å arrangere et internasjonalt tre-dagers
UCI etapperitt for damer i perioden 15-17.august. Intensjonen både fra NCF og
HCK er at dette skal utvikles over tid, dvs vi har minst et 5-års perspektiv. For å
minimere klubbens økonomiske risiko ønsker vi å etablere et aksjeselskap
sammen med NCF og inntil tre andre klubber. HCK sikres styreleder i minst to år
samt at avslutningsetappen skal gå i Halden. Øvrige etapper kan arrangeres andre
steder på det sentrale Østlandet (i 2013 går alle etapper i Halden).
Aksjekapitalen vil være på kr 500.000,- likt fordelt mellom de fem stifterne. Det
betyr at HCK stiller med kr 100.000,- der minst halvparten hentes inn ved å
utstede andelsbrev til lokalt næringsliv. Arbeidet med å hente inn kapital er startet
opp. Selskapets vedtekter vil beskrive hvordan dugnadsinnsats i forbindelse med
arrangementet godskrives de enkelte klubbene. HCKs økonomiske eksponering
ved å etablere aksjeselskapet og arrangere rittet så lenge det står i UCIs
terminliste er på inntil kr 50.000,Forslag til vedtak: årsmøtet slutter seg til aksjonæravtale og vedtekter for Ladies
Tour of Norway under forutsetning at kr 50.000,- av et samlet
egenkapitalinnskudd på kr 100.000,- finansieres gjennom andelsbrev fra
næringslivet.
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b. Dugnader: drift av frivillige organisasjoner skjer på dugnad. Styret og trenerne
legger ned mange timer i løpet av et år for å gi medlemmene et godt tilbud. Man
bruker imidlertid uforholdsmessig mye tid og ressurser på å skaffe nok folk til å
gjennomføre klubbens arrangementer. For ikke å slite ut styret og trenerne ønsker
derfor styret at alle medlemmer som løser helårslisens forplikter seg til å stille på
dugnad når det er ønskelig og praktisk mulig. Sammenlignet med andre lag og
klubber har vi ikke mange dugnader. Hvis alle stiller opp blir det i underkant av
en dugnadsvakt pr medlem pr år.
Forslag til vedtak: medlemmer som løser helårslisens gjennom klubben forplikter
seg til å stille på dugnad når det er ønskelig og praktisk mulig.
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Informasjonssaker
a. Nye systemer for medlemsregister, innmelding og påmeldinger
b. Nye rutiner for utsendelse av kontingentkrav
c. Rutiner for bestilling av helårslisens
d. Ny klubbdrakt
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Hedersbevisninger / klubbmesterskap
Utdeling av premier for klubbens mesterskap
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Fastsettelse av kontingent 2014
Styret foreslår følgende:
Voksen: 400,Barn/ungdom: 400,I tillegg: treningsavgift, kr 300,Familie: 900,Støttemedlem: 150,Styret foreslår å beholde de samme satsene for 2013
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Budsjett 2014
Forslag: styrets forslag til budsjett vedtas
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Valg
Følgende innstilling foreligger:
Leder: Tore Listou (ikke på valg)
Nestleder: Per Helmer Olsen
Forslag: innstilling vedtas
Styremedlemmer:
Sekretær: Tina Buckholm (ikke på valg)
Kasserer: Atle Kildebo (ikke på valg)
Styremedlem: Marius Bekkevold (ikke på valg)
Styremedlem: Atle Simonsen
Forslag: innstilling vedtas
Vararepresentanter:
Lars Håkon Wiig
Sandra Bøe Myrvang
Forslag: innstilling vedtas
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Revisor:
Forslag: styret gis fullmakt til å engasjere revisor
Valgkomite:
Leder: Kjersti Lundberg
Medlem: Tobias Haga
Medlem: Vidar Nøland
Forslag: innstilling vedtas
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Avslutning

