
Protokoll Årsmøte VSK 2012 

Sortland Hotell, 7.3.  

 

Møtet ble åpnet av leder Jan Paulsen 
Som møteleder ble valgt: Jan Paulsen 
Som referent ble valgt: Toni Gjessing 
Utpekt til å underskrive protokoll: Arvid Nyborg og Charles Johannessen 
25 medlemmer var til stede 

 
Møteinnkallingen ble godkjent.  
 
1. Årsberetning for 2012 ble fremlagt av Jan Paulsen 
- Innspill vedr. pkt klubbritt: Det må vurderes om det var for mange, samt at vi hadde et klubbritt 
spesielt som ikke ble avviklet på en god måte (Terje Toften).  
 
Medlemstall: Hva er gjort i forhold til rekrutering? Det ble en liten diskusjon i forhold til om og 
hvordan man skal foregripe rekrutteringsarbeidet.  
Noen mener det ikke er fornuftig å rekruttere juniorer.  
Vi er ikke flinke nok til å ta varer på de som prøver seg i klubben/sykle med oss 
Noen vil at man skal prøve å rekruttere andre mener at vi ikke har ildsjeler nok.  
 
Årsberetningen ble godkjent med de innspill som ble notert.   
 
2. Klubbens regnskap ble gjennomgått av Mona Anderssen 
- Spørsmål ble avklart, uten innvendinger. 
- Revisjonsberetningen ble gjennomgått av Knut Heen  og det ble påpekt at budsjett disiplinen ikke er 
bra nok, fordi mange poster overskrides med en vesentlig andel. Ellers er totaliteten i orden. Styret 
bør dersom det er nødvendig innhente tillatelse fra Årsmøte til å få lov til å jobbe fritt dersom styret 
mener at vi bør iverksette eller delta på ikke budsjetterte aktiviteter.  
 
Klubbens regnskap ble vedtatt med de innspill fra revisor.  
 
 
3. Det var ingen innkomne forslag 
 
 
4. Medlemskontingent ble vedtatt uendret 
  
 
5. Klubbens budsjett ble gjennomgått av Jan.  
-Terje Toften foreslo at aktivitetsplanen bør vedtas før budsjett, fordi budsjettet må basere seg på 
aktivitetene i klubben.  Vedtak av budsjettet flyttes til etter gjennomgangen av aktivitetsplanen.  
 
Årsmøte foreslo å sette av 15.000 som kan gå til Marthe og Julie Karlsen. Behovet og satsingen de 
legger seg på må avdekkes i samtale med foreldrene. 
Det ble foreslått å sette av 15.000 til medlemsaktiviteter. 
Det var et ønske om sykkeltilpassing, styret ble oppfordret til å ta kontakt med sponsorer og vurderer 
om dette gjennomføres. Det ble foreslått å sette av 10.000 til jubileums feiring.  

 
Årsmøte gir styret tillatelse til å gjøre de beslutningene vedr. aktiviteter som forløpende blir ansett 
som fornuftig i forhold de innspill som ble gitt av årsmøtet. 
 
Budsjettet ble vedtatt med de innspill som ble gitt.  



 
6. Årsplan /aktivitetskalender ble gjennomgått (før budsjett) 
-Klubbritt: alle må stille med sykkel som er tilpasset ritt typen (terrengritt – terrengsykkel) 
-Ulvøyrittet: ingen innspill.  
-Arctic Race of Norway må det nye styret følge opp og vurdere hvilke aktiviteter som skal iverksettes i 
forbindelse med dette.  
- Tour of Norway for Kids: klubben må følge opp denne aktiviteten og bør gjennomføres uavh. om 
det settes på programmet.    
- Rekruttering: det ble positivt mottatt at klubben tilrettelegger for å ta med barn (egne eller andres) 
på interne ritt.  
 
Vedr. rekruttene Marthe og Julie som hevder seg på nasjonalt nivå, ble det diskutert om man skal 
sponse de med utstyr eller bidrag til reise.  
 
Det ble foreslått at vi setter opp noen ritt klubben samles om.   
 
Det foreslås at det legges ut ritt som klubbens medlemmer kan prioritere i en aktivitetskalender.  
 
Det ble videre foreslått å rekruttere personer til  drifte websiden og betale for dette. F.eks en 
elevbedrift el. 
 
7. Det ble foretatt valg av nytt styre, ledet av valgkomitéens leder, Linda Hansen 
 
Ny leder: Martin Rasmussen (2år) 
Styremedlemmer: Magnus Pettersen (nyvalgt), Mona Anderssen, gjenvalgt (2år) 
Styremedlemmer ikke på valg: Toni Gjessing, Trude Selnes, Victor Johnsen (1år) 
Vara styremedlemmer: Tor Kristian Kristiansen, Erlend Frendal 
Går ut av styret: Linda Hansen, Jan Paulsen 
Trer av som varer: Finn Sture Hultgren, Kjell Gunnar Henriksen 
 
Ny valgkommite (1år): Ola Novstad, Jan Paulsen, Charles Johannessen. 
 
Revisor (1år): Knut Heen Hanssen (gjenvalgt) 
 
Ulvøyritt komité: 
Jan Paulsen, Toni Gjessing, Pål Tore Fondevik, Sveinung Olsen, ble alle valgt etter forslag fra valg 
komiteé, Eirik Selbo ble valgt som et benkeforslag. Komitéen konstituerer seg selv. Det ble også 
fremmet forslag om å innkalle Lars Åsheim til første møte.  
 
Material forvalter:  valg komitéen fremmet ikke forslag og Årsmøte ba styret om å finne en ny 
material forvalter.  
 
Valgkomitéens protokoll legges ved Årsmøteprotokollen.  
 
Sortland, 7.3.2013 
 
 
 
_______________________ ___                                                           ___________________________ 

           Arvid Nyborg       Charles Johannessen 

 


