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Saksliste Vedtakssaker 

Sak nr.  

01/21 Godkjenning av protokoll for møte 12-2020 

02/21 Gjennomgang av regnskap for 2021 

03/21 Gjennomgang av forslag til budsjett for 2021 

04/21 Gjennomgang av innkomne saker til årsmøtet, se eget vedlegg 

05/21 Årsmøte 2020 

Møteplan for styret 

Siste styremøte før nytt styre. Nytt styre bestemmer neste møte. 

Sak 01/21 Godkjenning av protokoll for møte 12-2020 

Bakgrunn 

Protokoll fra møtet 16.12.2020, utsendt 17.12.2020 med kommentarfrist 24.12.2020 

Ingen merknader innkommet. 
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Vedtak 

Protokollen godkjennes. 

Sak 02/21 Gjennomgang av regnskap for 2021 

Bakgrunn 

Gjennomgang av regnskapet for 2020. Regnskapet er gjennomgått av kontrollkomiteen. 

Vedtak 

Regnskapet vedtas, fremlegges for årsmøtet. 

Sak 03/21 Gjennomgang av forslag til budsjett for 2021 

Bakgrunn 

Styret setter opp et budsjett ut i fra styret mener er riktig. Det er tatt i betraktning at også 

2021 kan komme til å bli et år med lav aktivitet på grunn av Korona. 

Styret har tatt hensyn til følgende: 

• Vi kommer ikke til å støtte ritt med utbetaling til personer. Støtte vil bli gitt ved 

betaling av lokale ritt. Styret annonserer i forkant av rittet om det blir støtte for dette 

rittet. Om ikke styret gir noen beskjed, vil det ikke bli ytt støtte på noen måte. 

• Styret legger inn et kjøp av et Thule sykkelstativ til. Det bør annonseres på nytt at vi 

da har 2 stativer til utlån til medlemmer. Og oppfordrer medlemmene om å kjøre 

sammen til ritt. 

• Vi stryker utgifter til bespisning til årets årsmøte. 

• Innkjøp av nye kjegler til ritt. Disse bør være “store” og mye større enn de gule vi har 

i dag. 

Vedtak 

Styret vedtar budsjett for 2021 og legger dette frem for årsmøtet. 

Sak 04/21 Gjennomgang av innkomne saker til årsmøtet, se 

eget vedlegg 

Bakgrunn 

I følge vedtektene $ 14, ledd 2 er det bedt om saker fra medlemmene til årets årsmøte. 

Det kom inn 6 saker som gås igjennom av styret. 
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Vedtak 

Styret vedtar og ta opp de innkomne sakene med unntak av sakene: 

• “Årshjul/Kalender” innsendt av Fred Gyldenaas. Begrunnelsen for å ikke ta med 

denne saken er at dette er en opplagt styresak. 

• “Førstehjelpskurs” innsendt av Fred Gyldenaas. Begrunnelsen for ikke å ta med 

denne saken er at vi har et vedtak i sak 40/20 på at styret skal finne et opplegg på 

dette. Uheldigvis er ikke denne saken blitt formidlet til medlemmene utover vedtaket 

som er publisert på klubbens hjemmeside. Styret har også vedtatt at 

førstehjelpssaken blir utsatt til situasjonen rundt Korona-pandemien tilsier at det kan 

gjennomføres. 

Saken “Rekrutering” innsendt av Fred Gyldenaas tas opp sammen med behandlingen av 

Sak 11 på årsmøtet, fastsettelse av medlemskontingenten. 

Sak 05/21 Årsmøte 2020 

Bakgrunn 

Igjen på grunn av Koronasituasjonen blir vi nødt til å flytte årsmøtet. Vi kan per dags dato 

ikke avholde møtet på Horisonten som gitt i innkallingen. Styret har undersøkt mulighetene, 

og funnet ut at vi kan arrangere dette på eTeateret på datoen 17.02.2020, samme tid. 

Kapasiteten på eTeateret er stor nok til at vi kan ha de fremmøtte på en sikker måte. 

Vedtak 

Styret vedtar og flytte årsmøtet til eTeateret og ny dato 17.02.2020. Det er også vedtatt at vi 

ikke holder bevertning eller andre sosiale tiltak i forbindelse med årsmøtet. Og også at vi 

skal skrive opp alle som deltar på møtet, både ved påmelding og notering ved ankomst til 

årsmøtet. 
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