Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Halden Cykleklub
Styret viser til innkalling til årsmøte av 27. Januar 2020.
Årsmøtet avholdes den 24. februar kl. 19:00 i Høvleriet barnehage.
Under følger saklisten for årsmøtet:
SAKSLISTE
1. Godkjenning av stemmeberettigete
Stemmeberettigede er klubbens medlemmer som har fylt 15 år, og som betalte
medlemskontingent for gjeldende år.
2. Godkjenning av innkalling
Forslag til vedtak: innkallingen godkjennes
3. Godkjenning av saksliste
Forslag til vedtak: sakslisten godkjennes
4. Valg av dirigent
Styret foreslår dirigent for årsmøtet
5. Valg av referent
Styret foreslår referent for årsmøtet
6. Valg av representanter for å signere protokoll
Styret foreslår representanter for å signere

7.

Klubbens årsberetning 2019

Klubbens årsberetning er gjort tilgjengelig på klubbens hjemmeside
Forslag til vedtak: klubbens årsberetning for 2019 godkjennes

8. Regnskap 2019
Regnskap er gjort tilgjengelig på klubbens hjemmeside.
Forslag til vedtak: HCKs regnskap for 2019 godkjennes
9. Saker til vedtak

9.1 Styret ber om fullmakt til å utnevne representanter til forbundsting og andre organ hvor
klubben skal representeres.
Forslag: styrets forslag vedtas
9.2 Medlemskontingent
Styret foreslår følgende medlemskontingent for 2021:
Voksen:
600 NOK
Ungdom:
800 NOK
Familie:
1300 NOK
Støttemedlem: 2
50
NOK

10. Budsjett 2020
Budsjett er gjort tilgjengelig på klubbens hjemmeside.
Forslag: styrets forslag til budsjett vedtas
11. Valg
Valgkomiteens innstilling til nytt styre (Nye funksjoner implementeres) :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Leder (velges for ett år)
Dugnadsansvarlig + Nestleder (velges for to år)
Sekretær (velges for to år) N.N.
Økonomiansvarlig (gjenstår ett år)
Sportslig ansvarlig (gjenstår ett år)
Arrangement/Ritt ansvarlig (velges for to år)
Markedsansvarlig (gjenstår ett år)
Styremedlem (velges for 2 år) Svein Rørmyr
Ungdomsrepresentant (gjenstår ett år)

Forslag: valgkomiteens innstilling vedtas
Valg av revisor
Forslag: styret gis fullmakt til å engasjere revisorer
Valg av ny valgkomite
Tom Jørgensen (velges for to år)
Kenneth Sneis (velges for ett år)
Forslag: valgkomiteens innstilling vedtas

Anne-Mette Røsstad
Thor Fredrik Kollegård
Andreas Bye
Frode Bokerød
Lars Jensen
Sigmund Larsen
Torstein Fjøren

12. Div informasjon
12.1 Informasjon om klubblokale.
HCK har fått tilbud om å leie deler av Nyborg (IDD SK sitt klubbhus på Aspedammen).
De tilbyr eget møterom og lager som kun er tilgjengelig for HCK. I tillegg disponerer vi garderober,
treningsrom, storsal og kjøkken. Storsal og kjøkken er også i bruk av andre, og det må avtales for
bruk. Dette vil ha en kostnad på 5.000 pr.mnd.(se budsjett). Styret ønsker å inngå avtale med IDD SK
og håper at hele klubben ser dette som noe positivt for å kunne ha et samlingspunkt for både
barn/ungdom og veteraner.
For HCK vil dette være en fast utgift vi i 2020 har fått rom til i budsjettet. Videre er vi avhengige av
økonomiske tiltak som økte sponsorinntekter, loddsalg, kakesalg etc. for å beholde dette tilbudet.

13. Utdeling av blomster og heder

14. Avslutning

