Referat årsmøte VSK 2014

Dato:

Tirsdag 27. januar 2015

Tid:

Kl. 1900‐2030

Sted:

Sortland Hotell , Sortland

Tilstede:
Ola Novstad, Tor K. Kristiansen, Line Hansen , Ronny Holen , Stig
Andreassen,Martin Rasmussen, Robin Jakobsen, Torben, Håkon Kristiansen,
Kent David Brunborg, Janicke Selnes, Bjørn Grønli, Terje Toften , Eirik Selbo,
Ken Lind, Arvid Nyborg, Hans Jørgen Jørgensen, Fredrik Næss, Mona
Anderssen, Bjørn Anders Anderssen og Sveinung Olsen.
Saksliste
Sak 1 Godkjenne innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste godkjennes
Line Hansen og Stig Andreassen ble valgt til å undertegne protokollen.
Styreleder Martin Rasmussen var møteleder.
Sak 2 Behandle klubbens årsmelding
Vedtak: Årsmeldingen ble gjennomgått og årsmøtet godkjenner årsmeldingen
for 2014 som forelagt.
Sak 3 Behandle klubbens regnskap i revidert stand
Vedtak: Årsmøtet godkjenner revidert regnskap for 2014 som forelagt.
Sak 4 Behandle innkomne forslag
Ingen innkomne forslag.
Sak 5 Fastsette medlemskontingent
Vedtak: Årsmøtet fastsetter kontingenten på samme nivå som for 2014
MEDLEMSKONTIGENT 2015
Hovedmedlem: kr. 400,Husstandsmedlem: kr. 100,-

Ungdomsmedlem: kr. 100,Klubbrittavgift: kr 100,Sak 6 Vedta klubbens budsjett
Vedtak: Årsmøtet godkjenner budsjett for 2015 med en økning av posten for
diverse kostnader med kr 35 000 til kr 40 000. Budsjettet gjøres dermed opp
med et underskudd på kr 49 000 for 2015. Bakgrunnen til dette vil nevnt under
Sak 7.
Styret er gitt fullmakt til å forvalte budsjetterte midler.
Sak 7 Behandle årsplan – Vedtak:
Klubbritt
Et sportslig utvalg ble opprettet på årsmøte. Utvalget består av
Sveinung Olsen, Ola Novstad og Janicke Selnes. En av oppgavene til utvalget
vil være å sette sammen årets klubbritt. Første møte til utvalget blir sammen
med det nye styret.
Ulvøyrittet
Egen gruppe jobber med ulvøyrittet. Årsmøtet foreslår at de har dialog
med styret til ulvøytrippelen.
Barne-ritt
Klubben går i dialog med arr. av Tour of Norway for kids (Svein Roar
Martinsen) og stiller seg til disposisjon der det trengs.
Rekruttering/stipend
Årsmøte støtter primært at stipend gis til rekrutter,med forutsetning at de melder seg
inn i klubben. 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.

Styret gis fullmakt til innkjøp av flere sykler til rekrutter , dersom etterspørselen
er der. Evaluering av dagens ordning må gjøres først.
Bedre profilering av dagens ordning må til for å få flere unge med. En ildsjel
bør søkes etter i media. Ildsjelen kan styre utlånet av syklene.
Idrettslinja på Sortland foreslås å kontaktes for rekruttering / hjelp til treninger.
Sosialt ritt
Vestbygdrittet foreslås som et felles ritt hvor VSK stiller «manns-sterke».
Det nye styret jobber videre med forslaget.

Generellt
Mange gode ideer kom fram , dette er saker som styret kan jobbe videre med.
*Temakvelder , med innhold som justering av sittestillinger/vedlikehold av
sykler .
*Treningshelg til syden, med tilskudd fra klubben.
*nytt klubbtøy, ny leverandør

Sak 8 Foreta valg
Styret har i 2014 bestått av Martin Rasmussen (leder),Karl Thomas Laupstad,
Mona Anderssen,Liv-Helga Sørensen, Magnus Pettersen og Ronny Holen.
Vara medlemmer er Tor Kristian Kristiansen og Erlend A. Frendal
Vedtak:
Martin Rasmussen og Magnus Pettersenn er på valg og går ut av styret.
Som nye styremedlemmer velges Stig Andreassen og Robin Jakobsen.
Valgkomiteen: Line Hansen, Martin Rasmussen og Magnus Pettersen.
Materialforvalter: Sveinung Olsen fortsetter
Revisor: Trude Selnes

Andre roller:
Marked/sponsor : styret
Webansvarlig : Paal Fondevik

Styret konstituerer seg selv.

Referent : Mona Anderssen

