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Protokol fra årsmøte i Tromsø cykleklubb - 2020  

Tid: 23. mars 2021, kl 18:00-20:00 

Sted: Teams 

Sak: 

1/2020  Åpning av møtet og godkjenning av stemmeberettigede 

  Forslag til vedtak: 

  Tilstede på årsmøtet er 19 stemmeberettigede medlemmer 

  Vedtak: 

  Forslaget ble vedtatt. 

2/2020  Valg av dirigent for årsmøtet 

Forslag til vedtak: 

  Roger Ingebrigtsen velges til dirigent for årsmøtet. 

  Vedtak: 

  Forslaget ble vedtatt. 

3/2020  Valg av protokollfører 

  Styret foreslår Lasse Wangberg som protokollfører. 

Forslag til vedtak: 

Lasse Wangberg velges til protokollfører for årsmøtet. 

Vedtak: 

Forslaget ble vedtatt. 

4/2020  Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 

  Forslag til vedtak: 

Annicka Davidsson og Gerit Pfuhl velges til å underskrive protokollen for årsmøtet 

Vedtak: 

Forslaget ble vedtatt. 

5/2020  Godkjenning av innkalling 

  Forslag til vedtak: 

  Årsmøtet godkjenner at innkallingen er gjort i henhold til klubbens vedtekter. 

  Vedtak: 

  Forslaget ble vedtatt. 
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6/2020  Godkjenning av sakslisten 

Sakslisten er gjort kjent for klubbens medlemmer innen fristen (>1 uke), og 

inneholder de punkter vedtektene tilsier. 

Forslag til vedtak: 

Sakslisten godkjennes. 

Vedtak: 

Forslaget ble vedtatt. 

7/2020  Godkjenne forretningsorden 

  Forslag til forretningsorden er vedlagt sakslisten 

  Forslag til vedtak: 

  Forretningsorden vedtas 

  Vedtak: 

  Forslaget ble vedtatt. 

8/2019  Behandle Styrets årsberetning 

Styrets årsberetning er gjort tilgjengelig sammen med sakslisten mer enn 1 uke før 

årsmøtet, og ble gjennomgått og utdypet i møtet. Det ble stilt spørsmål om rittplaner 

og samling på Bardufoss. Begge spørsmål ble svart ut av styrets leder. 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner styrets årsberetning. 

Vedtak: 

Forslaget ble vedtatt. 

9/2020  Behandle klubbens Regnskap, styrets beretning med kontrollutvalgets 

anmerkning/beretning for 2020 

Klubbens regnskap for 2020 er vedlagt sakslisten, og ble gjennomgått av styrets 

leder. Utfyllende svar ble gitt av økonomiansvarlig. Klubbens kontrollutvalg 

redegjorde for sin gjennomgang av regnskap. 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner klubbens regnskap og tar kontrollutvalgets beretning og 

anmerkninger til etterretning. 

Vedtak: 

Forslaget ble vedtatt. 
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10/2020 Behandle Innkomne forslag fra styret og/eller klubbens medlemmer 

1. Det var ikke innkommet forslag fra klubbens medlemmer til behandling i 

årsmøtet 

2. Styret ba årsmøtet behandle forslag fra styret om å få myndighet til å sette 

650.000,- av klubbens banksaldo på aksefond for å langsiktig bygge opp 

egenkapital til investering i anlegg/eiendom til klubbens aktiviteter 

I saken kom det innspill fra Gerit Pfuhl om at investering i fond bør gjøres på en slik 

måte at midlene ikke innrettes mot fond som investerer i virksomhet knyttet til skade 

på miljø, eller våpenindustri.  

Forslag til beslutning: 

Årsmøtet gir styret myndighet til å sette 650.000,- av klubbens midler i aksjefond. 

Vedtak: 

Årsmøtet gir styret myndighet til å sette 650.000,- av klubbens midler i aksjefond. 

Ved valg av fond, skal styret sikre at fondet har en miljøprofil, og at fondet ikke 

investerer i våpenindustri. 

11/2020 Fastsette medlemskontingent  

  Forslag til vedtak: 

Styret foreslår ingen økning av medlemskontingent for voksne 700 kr. Kontingent for 

ungdommer (13-19 år) holdes uendret på 600 kroner. Kontingent for barn holdes 

uendret på 250 kroner. 

Vedtak: 

Forslaget ble vedtatt. 

12/2020 Vedta klubbens Budsjett for 2021 

Styret i Tromsø cykleklubb la frem budsjett for 2021. Forslag til budsjett er vedlagt 

sakslisten.  

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner fremlagt forslag til budsjett for 2021.  

Vedtak: 

Forslaget ble vedtatt. 

13/2020 Behandle Tromsø cykleklubbs organisasjonsplan 

  Organisasjonsplan er beskrevet i årsberetningen for 2020. 

  Forslag til vedtak: 

  Organisasjonsplan som beskrevet i årsberetningen godkjennes. 

  Vedtak: 

  Forslaget ble vedtatt. 
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14/2020 Valg 

   

1. Valgkomiteen har lagt frem forslag til kandidater til de verv som er til valg i 

2021. Forslaget er vedlagt sakslisten. 

2. Aid Schei Lillegård har bedt om avløsning til sitt verv i valgkomiteen etter 

endt periode. Styret foreslår Mona Vassbotn til klubbens valgkomite (sjekk 

om disse er på valg) 

Forslag til vedtak: 

1. Årsmøtet velger de kandidater som er foreslått til valgbare verv i klubben. 

a. Roger Ingebrigtsen velges for 2 nye år i styret 

b. Monika Ramsvik velges for 1 nye år som økonomiansvarlig 

2. Årsmøtet velger Mona Vassbotn til klubbens valgkomite 

Vedtak: 

Forslaget ble vedtatt 

 

Tromsø, 23. mars 2021 

 

_____________________  _______ _____________ 

Annicka Davidsson   Gerit Pfuhl 

(elektronisk signert)   (elektronisk signert) 

 


