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Til medlemmer i Blindleia Cykleklubb Lillesand, 07.02.2021 

 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Blindleia 

Cykleklubb 

Styret viser til innkalling til årsmøte av 10.01.2021. Og Styremøte av 03.02.2021 

Årsmøtet avholdes den 17.02.2021 kl 19:00 på eTeateret, Børge Trulssønsgate 9, 4790 Lillesand. 

 

Under følger saklisten for årsmøtet: 

 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 

Sak 2: Godkjenne innkallingen 

Sak 3: Godkjenne saklisten 

Sak 4: Godkjenne forretningsorden 

 Se vedlegg 1 

Sak 5: Velge dirigent 

Sak 6: Velge referent 

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning 

 Se vedlegg 2 

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

 Se vedlegg 3 

Sak 10: Behandle forslag og saker 

10.1: Avvikling av Idrettsskolen, Vedlegg 11 

10.2: Fordelsavtaler, Vedlegg 8 

10.3: Klubbmål/Visjoner, Vedlegg 9 

10.4: Kompensasjon til styret, Vedlegg 10 

Sak 11: Fastsette medlemskontingent 

Styret setter frem forslag om at kontingenten for 2021 settes til 500,- for voksne over 18 år og 300,- 

for personer under 18 år. 

Fred Gyldenaas fremmer eget forslag angitt i Vedlegg 7 

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett 

 Se vedlegg 4 

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

 Se vedlegg 5 

Sak 14: Foreta følgende valg: 

 Se Vedlegg 6 

14.1  Styre: 

 Leder 

 Styremedlemmer 

 Varamedlemmer 

14.2 Kontrollutvalg 
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 Medlemmer 

 Varamedlemmer 

14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 

eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

14.4 Valgkomite 

 Leder 

 Medlemmer 

 Varamedlem 

 

Vedlagt følger følgende dokumenter: 

● Styrets forslag til forretningsorden, Vedlegg 1 

● Idrettslagets årsberetning, Vedlegg 2 

● Regnskap med kontrollkomiteens beretning, Vedlegg 3 

● Styrets forslag til budsjett, Vedlegg 4 

● Styrets forslag til organisasjonsplan, Vedlegg 5 

● Valgkomiteens innstilling, Vedlegg 6 

● Fred Gyldenaas forslag angående medlemskontingent, Vedlegg 7 

● Fred Gyldenaas forslag “Fordelsavtaler”, Vedlegg 8 

● Fred Gyldenaas forslag “Klubbmål/Visjoner”, Vedlegg 9 

● Geir H Opheims forslag “Kompensasjon til styret”, Vedlegg 10 

● Styrets forslag “Avvikling av Allidrettsklubben, Vedlegg 11 

 

Med vennlig hilsen 

styret i Blindleia Cykleklubb 
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Vedlegg 1 

Forretningsorden i Blindleia CK - Årsmøtet 2020 

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten (§15 i vedtektene). 

2. Protokollen føres av den valgte referent. 

3. Når ordet forlanges skal dette skje ved henvendelse til dirigent. Ønsker medlemmer å delta i 

debatten, rekkes hånden i været slik at dirigent/sekretariat kan oppdatere talelisten. 

4. Ingen har rett til å få ordet mer enn 2 ganger til samme punkt på dagsorden. Med unntak av selve 

saksfremleggelsen, begrensens taletiden til 4 minutter første gang og 2 minutter andre gang. 

Medlemmer som forlanger ordet til forretningsorden har 1 (ett) min. taletid. 

5. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talelisten etter behov. 

6. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall stemmer 

for og imot. 

7. Alle vedtak avgjøres med alminnelig flertall som angitt i §17 avsnitt 1 i vedtektene, dersom ikke 

vedtektene krever 2/3 flertall (§23 avsnitt 2 - Lovendring). 

8. Vedtak fattes ved avstemning på en av følgende 3 måter: 

a. Håndsopprekning. For - mot - avholdne (eventuelt bare: mot). 

b. Skriftlig (hvis vedtekter eller et medlem krever det). Blanke stemmesedler teller ikke, og 

stemmene regnes som ikke avgitt (§17 avsnitt 1). 

c. Stilltiende bifall. (Vedtakets forslag refereres - det spørres om noen er i mot - det bankes). 

9. Forslag som ikke har forbindelse med de saker som er oppført på sakslisten, kan ikke behandles. 

Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller 

saken er tatt opp til avstemming. 

10. Begrepet «TIL FORRETNINGSORDEN» er for å tilkjennegi at man er uenig i dirigentens måte å 

lede møtet eller voteringen på. 
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Årsberetning Blindleia Cykleklubb 
Årsmøtet 2020, Vedlegg 2  
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Styrets sammensetning 

Leder: Annar Gaustad 

Nestleder: Renee Røyneland 

Kasserer: Hans Thomas Nyberg 

Øvrige Styremedlemmer: 

● Ronald Sund 

● Steinar Sandberg 

● Hege Ulsund 

Varamedlemmer: 

● Kåre-Ivar Ohrvik 

● Margit Juliane Realfsen 

Kontroll-komite:  

● Bjørn Ole Kolshus 

● Geir Håkon Opheim 

 

Valgkomite: 

● Geir Jenssen 

● Morten Berg 

● Geir Heggemsli 

Styrets arbeid 

Styremøter 

Det er avholdt 10 styremøter i perioden. I tillegg er det brukt en intern gruppe på Facebook for 

behandling av saker mellom styremøtene. 

Aktivitet 

Kick-Off 

Kick-off ble som vanlig planlagt til før sesongstart. Men på grunn av koronaen, ble 

arrangementet avlyst. 

Spinning 

Styret har også dette året arrangert spinning.Vi fortsatte avtalen med Sky Fitness. På grunn av 

koronaen ble spinningen avsluttet tidlig i mars. Spinningtimene høsten 2020 har vært relativt 

godt besøkt, og til tross for restriksjoner har vi klart å holde spinningen i gang etter nyttår. 

Instruktører har i år vært Fred Gyldenaas, Hilde Rustad og Morten Arentz-Grastvedt. 
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Utetreninger 

Det har vært arrangert felles trening i terrenget og på landeveien, selv om tilbudet var redusert 

lenge.  

Color Line Tour 

Årets Kristiansand-Hovden ble for første gang avlyst pga Korona. 

Sparebanken Sør Barneritt 

Dette arrangementet ble også avlyst pga situasjonen med viruset. 

Klubbmesterskap 

KM Tempo ble igjen arrangert i den tradisjonelle løypa på Heldal/Kaldvell, men tidspunktet ble 

flyttet til sen juni måned etter et vedtak på årsmøtet for 2018. Her var det god deltakelse: 34 

ryttere stilte til start (30 i fjor). Hele 23 av disse var fra BCK, 3 damer, 1 junior og 19 menn. 

Vinner av løpet ble Bent-L Bakke, Søgne CK og Julie Meyer Solvang, Hitech. Klubbmestere ble 

Heidi L Thomassen og Morten-Arentz Grastvedt. 

 

KM Terreng ble igjen arrangert i løypa som Halfdan Realfsen har bygd opp på Ydderstad, delvis 

på grusete veier og delvis i terrenget. I år var løypa utvidet med en ekstra teknisk runde langs 

stier i skoen. Oppmøtet var igjen veldig bra blant mennene! 17 deltakere deltok. Det ble noe 

overraskende seier til en Realfsen i år. Johannes Realfsen vant herreklassen. 2 deltakere i 

kvinneklassen kan ikke sies å være helt på det nivået vi ønsker, men tross alt en økning på 

100% fra i fjor. Selv med tilbudet om en enklere løype, var det ikke flere kvinner som ville delta. 

Vi oppfordrer igjen alle kvinner til å stille opp neste år! 

 

I KM Fellesstart var det også i år en liten oppgang fra 25 startende i fjor til 26 startende i år. 23 

menn og 3 kvinner. For kvinnene vant Anette sylta Sandberg. For mennene ble det en suveren 

seier til Runar Skuggevik. Det ble også i år arrangert 2 puljer for å prøve å få med flere. Det 

gjorde at vi hadde 15 ryttere i rekordpuljen, og 11 ryttere i tur-puljen. Rekordpuljen var i år blitt 

utvidet til 8 runder (fra 6), mens Tur-puljen kjørte 4. 

 

I KM Allround ble det totalt 33 deltakere. 29 menn og 4 kvinner. Dette er en liten nedgang fra i 

fjor. Årets vinnere ble Anette Sylta Sandberg i kvinneklassen og Runar Skuggevik i klassen for 

menn. Gratulerer til årets klubbmestere. 

 

Det ble også i år ble det brukt eksterne vakter ved KM. Styret brukte vakter som har 

gjennomgått løypevaktkurset som ble gjennomført ved Tour de Fjords i 2018. 
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Laktatmåling 

Det ble ikke utført laktatmålinger i 2020 pga virsusituasjonen. Det er betalt inn for tester av 

noen, og disse vil bli avholdt når situasjonen tilsier det. 

Telt 

Styret har kjøpt inn et telt til å bruke på arrangementer som klubben deltar på eller 

arrangementer vi arrangerer. 

Sponsorer 

Sponsoravtalene våre hadde termin ved nyttår 2021, og det er forhandlet frem avtaler med noen 

tidligere og noen nye sponsorer. Sponsorer for de 3 neste årene er: Hovedsponsor Lillesands-

Sparebank, Kiwi Ole-Olsen, Kristiansand Bådsenter, Arendal Bådsenter og Etappe Bikes. 

Trimtex ble igjen valgt som kleslevrandør. 

Bytte av drakt 

Med ny sponsor kom drakt-bytte opp. Styret fremarbeidet 3 nye design og 3 farger som ble lagt 

frem for ekstraordinært årsmøte. Det lovlige fremmøtte årsmøtet valgte det nye designet med 

flertall. 

Medlemstall 

Medlemstall pr. 31.12.2020. Medlemstall for 2019 og 2018 i parentes (2019-2018) 

Pr 31.12.2019 har vi: 

● 101 medlemmer (91-100) Herav: 

○ 81 Menn (71-79) 

○ 20 Kvinner (20-21)  

Av disse 101 medlemmene er betalingsstatusen: 

● 2-Ikke betalt 

● 99 Betalt 

 

Medlemmer av Blindleia CK løste 24 helårslisenser hos NCF i 2020. Dette er 14 færre enn i 

2019. 

Aktivitet på ritt i 2020 

På grunn av situasjonen med viruset, har det ikke vært arrangert mange ritt. Klubben har hatt 

medlemmer med på de få rittene som har vært i nærheten. Noen har tilogmed vært avgårde 

langveis for å delta i Grenserittet. 

Vi håper situasjonen endrer seg og at vi igjen kan dra på de rittene som har overlevd 2020! 
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Det må også i år nevnes innsatsen til de mange medlemmene i Blindleia Cykleklubb som i år 

har vært med å bidra til Team Rynkeby Agder sin Sør-Norge tur. En stor sportslig prestasjon og 

ikke minst en stor medmenneskelig prestasjon! 

 

Klubben har også hatt Runar Skuggevik med på rekordforsøket Lindesnes-Nordkapp. Veldig 

bra innsats for både laget og saken! 
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Vedlegg 3 

Regnskap 

 INNTEKTER 2020 BUDSJETT 2020 

 Kontingent (KlubbAdmin) 46 422,10 45 000 

 Sparebanken Sør 16 667,00 16 667 

 Sponsor 5 000,00 5 000 

 Klubbtøy, salg 10 189,00 14 000 

 Andre Inntekter 27 799,19 35 000 

 Sum Inntekter 106 077,29 115 667 

 

 UTGIFTER 2020 BUDSJETT 2020 

 Klubbtøy, kjøp 12 043,00 14 000 

 Kontingent NCF 7 000,00 6 000 

 Kostnader Sykkelritt 2 000,00 30 000 

 Kostnader Årsmøte 2 565,06 3 000 

 Kostnader Medlemsaktiviteter 14 344,00 33 000 

 Kostnader Klubbmesterskap 7 127,87 12 000 

 Kostnader Diverse 25 212,90 10 000 

 Finanskostnader 668,13 300 

 Sum Utgifter 71 160,96 110 800 

 

 

Inntekter 2020  106 077,29 

Utgifter 2020  71 160,96 
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Årets Overskudd 34 916,33 

    

Eiendeler: 2020 2019 

Innskudd Lillesand Sparebank 5 021,00 10 020,00 

Innskudd Sparebanken Sør - BCK 293 489,10 253 578,63 

Innskudd Sparebanken Sør - Idrettsskolen 22 763,59 22 758,73 

Sum Egenkapital 321 273,69 286 357,36 
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Vedlegg 4 

Forslag til budsjett for 2021 

INNTEKTER  

Kontingent 45 000 

Lillesands-Sparebank 100 000 

Andre Sponsorer 20 000 

Klubbtøy, salg 0 

Andre Inntekter 20 000 

Sum Inntekter 185 000 

 

UTGIFTER                

Klubbtøy, kjøp 109 000 

Kontingent NCF 7 000 

Kostnader Sykkelritt 10 000 

Kostnader Årsmøte 3 000 

Kostnader Medlemsaktiviteter 15 000 

Kostnader Klubbmesterskap 7 000 

Kostnader Diverse 16 000 

Kostnader Diverse 18 000 

Sum Utgifter 185 000 
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Vedlegg 5 

Organisasjonsplan 

1. Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet 

2. Valgkomité og Kontrollkomité er underlagt og valgt av årsmøtet, og rapporterer til årsmøtet 

3. Hovedstyret er underlagt og valgt av årsmøtet, og rapporterer til årsmøtet 

4. Underkomiteer 

a. Sosial arrangementskomite. Ledes av et styremedlem og er ansvarlig for klubbens sosiale 

arrangementer. Komiteens medlemmer kommer fra klubbens medlemmer. Komiteen 

rapporterer til hovedstyret. 

b. Sportslig arrangementskomite. Ledes av et styremedlem og er ansvarlig for klubbens 

sportslige arrangementer. Komiteens medlemmer kommer fra klubbens medlemmer. 

Komiteen rapporterer til hovedstyret. 

c. Profileringskomite.Ledes av et styremedlem og er ansvarlig for klubbens informasjonsflyt. 

Komiteens medlemmer kommer fra klubbens medlemmer. Komiteen rapporterer til 

hovedstyret. 



 

 

Blindleia Cykleklubb 
Landevei Offroad Barneidrett 

 

   
 

Vedlegg 6 

Valgkomiteens innstilling 

Valgkomiteen har hatt to fysiske møter og ellers kommunikasjon via messenger. 

  

Vi har møtt velvillighet på forespørsler til medlemmer om verv som styremedlemmer og vara til styret. 

Valgkomiteen beklager at vi ikke har lykkes med å finne kandidat til vervet som leder for styret. Vi har 

forespurt hele 19 medlemmer som vi har vurdert som aktuelle til ledervervet. Vi har dessverre fått nei fra 

samtlige. Slik vi ser det, må styret jobbe videre med å finne en ny lederkandidat. Når dette er klart må det 

innkalles til ekstraordinært årsmøte i klubben. 

  

Følgende kandidater nomineres til de plassene som er på valg: 

 

Funksjon Navn Periode Merknad 

Leder  1 år På valg 

Nestleder Renee Røyneland 1 år Ikke på valg 

Styremedlem Hans Thomas Nyberg 1 år Ikke på valg 

Styremedlem Steinar Sandberg 1 år Ikke på valg 

Styremedlem Anette Myrvang 
Heggemsli 

2 år Innstilt av valgkomite 

Styremedlem Ronald Sund 2 år Innstilt av valgkomite 

1 Varamedlem Kåre-Ivar Ohrvik 1 år Ikke på valg 

2 Varamedlem Heidi Lundemoen 2 år Innstilt av valgkomite 

 

Følgende går ut av styret: Leder Annar Gaustad, Styremedlemmer Hege Ulsund. Varamedlemmer Margit 

Juliane Realfsen. 

 

For valgkomiteen 

Geir B Jenssen 

Morten Berg 

Geir Heggemsli 
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Vedlegg 7 

Forslag til årsmøte i:  Blindleia Cykleklubb 

Fra:  Fred Gyldenaas 

Tittel på forslag:  Rekrutering  

 

Forslag: 

Reduksjon av medlemskontingent for ungdommer til og med 22 år, til kr 100,- pr år (samt 30% rabatt på klubbtøy), 

samt støttemedlemspris for ikke syklende til kr 250,- pr år 

Begrunnelse: 

Vi trenger flere medlemmer, som kan gi bedre fordelsavtaler, flere til å hjelpe til m praktisk og større mangfold/ 

bredde og ikke minst flere som kan bære noen plagg med sponsorenes logo. De medlemmer som har partner og 

barn vil kanskje ha de med i BCK`s sykkelmiljø en dag uten at det vil koste flere tusen. 

 

Sted og dato: Lillesand 26.01.2021 

 

_______________ 

[signatur] 
[Navn på forslagsstiller] 
 
Forklaring: 
Forslag: Her skal forslaget skrives nøyaktig i den ordlyd det ønskes vedtatt. Begrunnelsen for forslaget skal fremgå i 
begrunnelsen under. 
Begrunnelse: Her skal forslagsstillers begrunnelse for å fremme forslaget presenteres. 
 



 

Blindleia Cykleklubb 
Landevei Offroad Barneidrett 

 

   
 

Vedlegg 8 

Forslag til årsmøte i:  Blindleia Cykleklubb 

Fra:  Fred Gyldenaas 

Tittel på forslag:  Fordelsavtaler  

 

Forslag: 

Styret går inn for å lage avtaler med en større sykkelbutikk med verksted, samt treningssenter. 

Begrunnelse: 

 Fint at alle medlemmer kan få gode rabatter på sykler og reparasjoner, samt invitasjon til leverandørkvelder med 

presentasjon av nyheter. Også avtale med treningssenter vil være fordeler alle kunder kan dra nytte av. Dette vil 

også kunne gi alle BCK medlemmer utvidede muligheter for å delta på spinning timer satt opp av treningssenter. 

Gode medlemsfordeler vil også motivere flere til å søke medlemskap. 

 

Sted og dato: Lillesand 26.01.2021 

 

_______________ 

[signatur] 
[Navn på forslagsstiller] 
 
Forklaring: 
Forslag: Her skal forslaget skrives nøyaktig i den ordlyd det ønskes vedtatt. Begrunnelsen for forslaget skal fremgå i 
begrunnelsen under. 
Begrunnelse: Her skal forslagsstillers begrunnelse for å fremme forslaget presenteres. 
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Vedlegg 9 

Forslag til årsmøte i:  Blindleia Cykleklubb 

Fra:  Fred Gyldenaas 

Tittel på forslag:  Klubbmål/Visjoner  

 

Forslag: 

Styret skal lage en klarere visjon av hva klubben skal skape. 

Begrunnelse: 

Skal klubben ha framgang og leve videre må det være mer engasjement. Formålet med klubben og forventninger til 

medlemmene er at klubben skal fortsette å gi et tilbud til de som liker å sykle, som styrker samhold, skaper nye 

vennskap og inkluderer alle. Til tross for at klubben har ca 100 medlemmer bærer klubben (landeveissyklister) preg 

av lite engasjement til fellestreninger, dårlig koordinering av trening mellom særgrupper innad i klubben og resultat 

av at noen som ønsker selskap sykler alene. 

 

Sted og dato: Lillesand 26.01.2021 

 

_______________ 

[signatur] 
[Navn på forslagsstiller] 
 
Forklaring: 
Forslag: Her skal forslaget skrives nøyaktig i den ordlyd det ønskes vedtatt. Begrunnelsen for forslaget skal fremgå i 
begrunnelsen under. 
Begrunnelse: Her skal forslagsstillers begrunnelse for å fremme forslaget presenteres. 
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Vedlegg 10 

Forslag til årsmøte i:  Blindleia Cykleklubb 

Fra:  Geir Håkon Opheim 

Tittel på forslag:  Kompensasjon til styret  

 

Forslag: 

Ledere blir kompensert med kr 10 000,- og resten av styre kr 1000,- hver. 

Begrunnelse: 

Nå er det på tide å gi honorar til styre i BCK slik at det blir lettere å få folk til å stille opp når det er valg. 

 

Sted og dato: Lillesand 27.01.2021 

 

_______________ 

[signatur] 
[Navn på forslagsstiller] 
 
Forklaring: 
Forslag: Her skal forslaget skrives nøyaktig i den ordlyd det ønskes vedtatt. Begrunnelsen for forslaget skal fremgå i 
begrunnelsen under. 
Begrunnelse: Her skal forslagsstillers begrunnelse for å fremme forslaget presenteres. 
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Vedlegg 11 

Forslag til årsmøte i:  Blindleia Cykleklubb 

Fra:  Styret i Blindleia Cykleklubb 

Tittel på forslag:   Avvikling av Allidrettsklubben 

 

Forslag: 

Blindleia Cykleklubb avvikler allidrettsklubben og endrer vedtektene til at $3 – Medlemmer, ledd (9) slettes. Midlene 

som er på konto il Allidrettsklubben overføres til Blindleia CK, men merkes som midler til rekrutering og tiltak for 

barn og unge. 

Begrunnelse: 

Vi har fått beskjed om at Allidrettsklubben ikke kan eksistere så lenge det ikke er noe aktivitet eller det er noe 

organisasjon som driver den. På grunn av at årsmøtet i Blindleia CK har vedtatt klubben, kan bare årsmøtet oppløse 

den. 

 

 

Lillesand 03.02.2021 

 

_______________ 

[signatur] 
[Navn på forslagsstiller] 
 
Forklaring: 
Forslag: Her skal forslaget skrives nøyaktig i den ordlyd det ønskes vedtatt. Begrunnelsen for forslaget skal fremgå i 
begrunnelsen under. 
Begrunnelse: Her skal forslagsstillers begrunnelse for å fremme forslaget presenteres. 
 


