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Sak 6 Vedta klubbens budsjett 

Vedtak: Årsmøtet godkjenner budsjett for 2014 med en økning av posten for 
medlemsaktiviteter med kr 20 000 til kr 40 000. Budsjettet gjøres dermed opp med et 
underskudd på kr 20 000 for 2014. Bård Meløe har sagt seg villig til å utarbeide forslag til 
opplegg. 

 

Sak 7 Behandle årsplan – Vedtak: 

Klubbritt 

Tentativ klubbrittplan framlagt. Det innkalles til et eget møte for å sette opp klubbrittplan.  
Sveinung Olsen tar initiativ til å innkalle til møte. Møte gjennomføres i april.  Forhold som 
har vært drøftet av årsmøte og som møte bes ta hensyn til er; trafikksikkerhet, tidspunkt på 
dagen for ritt, forhold til andre ritt, mer lagritt i noen form, balanse mellom landeveg 
(tidlig)og terrengritt(senere).   

 

Ulvøyrittet 

Toni Gjessing orienterte om mulighet for at Ulvøyrittet skal inngå i «Trippelen».  
Årsmøtet utnevner Martin Rasmussen, Jan Paulsen, Charles Johannessen og Line Ann Hansen til å 
utrede et samarbeid med «Trippelen» Gruppen gis fullmakt til å lage et opplegg og inngå avtaler på 
vegne av klubben. Årsmøtet evaluerer resultatet i årsmøtet i 2014.  

 

Barne-ritt  

Aktivitetsplanen ble godkjent som forelagt.  

 

Rekruttering/stipend 

Årsmøte støtter primært at stipend gis til rekrutter. Stipend til klubbens medlemmer som satser på 
NM-nivå eller høyere, og dermed representerer klubben ute, støttes også. Styret gis fullmakt til å 
behandle de søknader som kommer innen rammen av godkjent budsjett.  

 

Utvikling av hjemmesiden.  

Aktivitetsplan godkjennes som forelagt.  

 

Utvikling av hjemmeside 

Aktivitetsplan godkjennes som forelagt.  

 

Sak 8 Foreta valg 

Styret har i 2013 bestått av Martin Rasmussen (leder) Toni Gjessing, Mona Andreassen, 
Viktor Johnsen, Magnus Pettersen og Trude Selnes. Vara medlemmer er Tor Kristian 
Kristiansen og Erlend A. Frendal 

Vedtak: 

Viktor Johnsen, Toni Gjessing og Trude Selnes er på valg og går ut av styret.  

Som nye styremedlemmer velges er Liv Helga Sørensen, Karl Thomas Laupstad og Ronny 
Holen. 

Valgkomiteen: Toni Gjessing, Viktor Johnsen og Ken Broger Lind.  

Materialforvalter: Sveinung Olsen fortsetter 

Revisor: Trude Selnes 


