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Protokoll fra Ekstraordinært Årsmøte i 

Blindleia Cykleklubb for 2020 

Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede 

Det var 25 stemmeberettigede til stede på Ekstraordinært Årsmøte 

Vedtak:  

Alle stemmeberettigede godkjent. 

Sak 2: Godkjenne innkallingen 

Forslag: 

Styret innstiller på at innkallingen vedtas. 

Vedtak:  

Styrets forslag om å godkjenne innkallingen ble enstemmig vedtatt. 

Sak 3: Godkjenne sakslisten 

Forslag: 

Styret innstiller på at saklisten vedtas. 

Vedtak:  

Styrets forslag om å godkjenne saklisten ble enstemmig vedtatt. 

Sak 4: Valg av ordstyrer 

Forslag: 

Styret innstiller Annar Gaustad som ordstyrer. 
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Vedtak: 

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Sak 5: Valg av referent 

Forslag: 

Styret innstiller Renee Røyneland som referent. 

Vedtak: 

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 

Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

Forslag:  

To av de fremmøtte deltakerne forespørres i møtet. 

Vedtak:  

Arnfinn Schjølberg og Pål Harald Svendsen ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen. 

Sak 7: Godkjenne forretningsorden 

Forslag: 

Styret innstiller på at forslaget til forretningsorden vedtas. 

Vedtak:  

Styrets forslag om forretningsorden ble enstemmig vedtatt. 
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Sak 8: Nytt drakt-design 

Del 1: Forslag til sponsing av draktkjøp for betalende medlemmer. 

Forslag: 

Styret la frem 2 forslag til sponsing av medlemmers draktkjøp. 

Forslag 1: Klubben bruker bare øremerkede middler fra sponsor 

Forslag 2: Klubben sponser 1500,- pr medlem 

Vedtak:  

Årsmøtet vedtok enstemmig Forslag 2 

Del 2: Design på drakter 

Forslag: 

Styret la frem forslag på 3 farger, og 2 design. 

Farger: 

1. Sort (Black) 

2. Mørkeblå (Navy) 

3. Lyseblå (Lightblue) 

Design: 

1. Bred tversover stripe i hvitt med tekst Blindleia CK på brystet og bred tversover stripe i hvitt på 

ryggen med teksten Blindleia CK i sort (Black). 

2. Bred tversover stripe i hvitt med tekst Blindleia CK på brystet og smal stående stripe midt på ryggen 

i hvitt med teksten Blindleia CK i sort (Black). 

Vedtak: 

Det ble vedtatt å stemme på farge først, deretter design. På farge ble det vedtatt å stemme i 2 runder der 

den fargen om fikk minst stemmer ikke gikk videre til runde 2. 

Fargevalg 1. runde: 

1. Sort: 17 stemmer 

2. Mørkeblå: 7 stemmer 

3. Lyseblå: 1 stemmer 

Fargevalg 2. runde: 

1. Sort: 16 stemmer 

2. Mørgeblå: 9 stemmer 

Designvalg: 

1. 2 liggende striper: 24 stemmer 

2. 1 liggende og 1 stående stripe: 1 stemme 
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Vedtak: Klubbens nye draktdesign er: Bred tversover stripe i hvitt med tekst Blindleia CK på brystet og bred 

tversover stripe i hvitt på ryggen med teksten Blindleia CK i sort (Black). Fargen er sort (Black). 

 

I tillegg ble det lagt frem forslag at styret måtte supplere de fremlagte tilbuds-pakker med bukser med en 

form for logo/tekst i hvitt på sort bukse. Det ble også lagt frem forslag om å supplere med en pakke til med 

“RS-jakke” eller bytte RS-jakke inn isteden for Thermo Shirt Long. 

Begge forslag fra salen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Underskrifter: 

 

 

 

Arnfinn Schjølberg Pål Harald Svendsen 

Lillesand, den:  Lillesand, den: 
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