
   
 

 

 
 

 
Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Halden Cykleklub 

 
Styret viser til innkalling til årsmøte av 19. januar 2021. 

Årsmøtet avholdes den 16. Februar på Nyborg. 

 
Under følger saklisten for årsmøtet: 

 

 
SAKSLISTE 

 

1. Godkjenning av stemmeberettigete  

Alle som har vært medlem av idrettslaget i minst én måned, fyller minst 15 år det kalenderåret 
årsmøtet avholdes, og har oppfylt sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget, har stemmerett.  

Stemmeberettigede må være deltager fra årsmøtets start. 

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 2021 

Klubbens årsberetning er gjort tilgjengelig på klubbens hjemmeside  

Forslag til vedtak: klubbens årsberetning for 2021 godkjennes 

8. Regnskap 2021 

Regnskap er gjort tilgjengelig på klubbens hjemmeside.  

 

Forslag til vedtak: HCKs regnskap for 2021 godkjennes 

 
9. Saker til vedtak 

 
9.1 Styret ber om fullmakt til å utnevne representanter til regionsting, forbundsting og andre 

organ hvor klubben skal representeres.  
Forslag: styrets forslag vedtas 

 
 9.2 Styret foreslår at medlemsavgiften for 2023 settes til det samme som i 2022. 
 

Medlemsavgift 2023  

Alle medlemmer:  kr 400 

Unntak - medlemsavgift:  

Foreldre til barn/ungdom i klubben kr 200 

Æresmedlemmer kr 0 

 

Forslag: styrets forslag vedtas 

 

10. Budsjett 2021 

Budsjett er gjort tilgjengelig på klubbens hjemmeside.  

Forslag: styrets forslag til budsjett vedtas 

11. Valg  

Valgkomiteens innstilling til nytt styre: 
 

1) Leder (på valg)       Sigmund Larsen 
2) Nestleder (gjenvalg)                                          Thor Fredrik Kollegård  
3) Økonomiansvarlig (ikke på valg)                  Andreas Bye 

4) Sportslig ansvarlig (ikke på valg)               Frode Bokerød 

5) Arrangement/Ritt ansvarlig  (gjenvalg)    Svein Rørmyr 
6) Markedsansvarlig (ikke på valg)                  

7) Styremedlem (på valg)      Jon Pablo Rølleid Gjekstad  

8) Ungdomsrepresentant (på valg)               Jens Halvard Larsen 

9) Varamedlem (på valg)      Anne Mette Røsstad 

 

Forslag: valgkomiteens innstilling vedtas  

 
 

 

 

 



Valg av kontrollkomité: 

 

• Espen Magnussen 

• Toril Bøe 

• Vara: Ingrid Bøe Jacobsen 

 
Forslag: valgkomiteens innstilling vedtas  

 

 
Valg av ny valgkomite: 

 

• Tom Jørgensen (ett år igjen) 

• Tor Erik Høistad (ny, to år) 

• Vara: Yuma Daleng 

 
Forslag: valgkomiteens innstilling vedtas  

 
 

12. Div informasjon (ikke til vedtak) 
 

Ingen innkomne saker. 

 
Informasjon om treningsavgift for 2022: 

 

Treningsavgift 2022  Treningsavgift fastsettes av styret årlig. 

   

Treningsavgift - standard:  Treningsavgift for alle som deltar på fellestreninger i klubben 

Barn 6-9 år: kr 200  

Barn 10-17 år: kr 400  

Voksne: kr 400  

Tillegg - Aktive utøvere:  Tillegg til standard treningsavgift for utøvere på aktive grupper. 

Barn/ungdom - Aktiv 10-17 år: kr 200 
* Utøvere som har ekstra oppfølging av trener med felles treningsplan. 
Totalt 600kr. 

Ungdom - Satsegruppe 14-17 år: kr 600 

* Ungdom som satser (gruppe 1) og har individuell oppfølging. Totalt 

1000kr. 

Voksne - Elite kr 800 * Elitegruppa som har individuell oppfølging. Totalt 1200kr. 

Unntak - treningsavgift:  Unntak erstatter all annen treningsavgift 

Barn til trenere og styremedlemmer 
6-9 år: 

kr 200 * Fjerner tillegg for aktiv avgift 

Barn/ungdom til trenere og 
styremedlemmer 10-17 år: 

kr 400 * Fjerner tillegg for aktiv avgift 

Styre og komite medlemmer kr 0 * Styret, kontrollkomiteen, valgkomiteen 

Trenere kr 0  

Voksne - passiv kr 0 

* Passive voksne er det som tidligere har vært støttemedlemmer. Dvs. 

voksne som ikke deltar på fellestreninger. Gjelder også foreldre som ikke 
selv sykler. 

 
 

13. Utdeling av blomster og heder 
 

 

14. Avslutning 


