
 Sakliste årsmøte 2023 Tromsø Cykleklubb 

Tid: 22. mars 2023 kl 18:00-20:00 

Sted: Thon Hotell  

 

Sak: 

1/2022  Åpning av møte og godkjenning av stemmeberettigede 

   

Forslag til vedtak: 

  Tilstede på årsmøtet er x stemmeberettigede medlemmer 

 

2/2022  Valg av dirigent for årsmøtet 

  Styret foreslår Snorre Manskow Sollid 

   

Forslag til vedtak: 

  Snorre Manskow Sollid velges til dirigent for årsmøtet 

3/2022  Valg av protokollfører 

  Styret foreslår Lasse Wangberg som protokollfører 

 

4/2022  Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 

  

  nn og zz velges til å underskrive protokollen for årsmøtet 

 

5/2022  Godkjenning av innkalling 

 

  Forslag til vedtak: 

  Årsmøtet godkjenner at innkallingen er gjort i henhold til klubbens vedtekter 

 

 

 

 

 



6/2022  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 

 

7/2022  Godkjenne forretningsorden 

 

  Forslag til forretningsorden er vedlagt sakslisten 

 

 Forslag til vedtak: 

Forretningsorden vedtas 

 

8/2022  Behandle Styrets årsberetning 

  

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

årsmøte, og gjennomgås og eventuelt utdypes i møtet 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet tar styrets årsberetning til etterretning  

 

9/2022  Behandle klubbens Regnskap, styrets beretning med revisors 

anmerkning/beretning for 2022 

 

 Klubbens regnskap for 2022 er vedlagt sakslisten, og gjennomgås av 

økonomiansvarlig og klubbens leder. Klubbens revisor redegjør for revisjon. 

   

 Forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner klubbens regnskap og tar kontrollutvalgets beretning og 

anmerkninger til etterretning. 

 

 



 

10/2022 Behandle innkomne forslag ra styret og/eller klubbens medlemmer 

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

2. Styret ber årsmøtet å behandle forslag om å inngå en fusjon med Ishavsbyen 

Sykkel. 

 

Forslag til beslutning: 

Årsmøtet godkjenner fusjon med Ishavsbyen Sykkel og gir styret myndighet for videre 

arbeid. 

 

 

11/2022 Fastsette medlemskontingent 2023 

   

  Forslag til vedtak: 

Ingen økning av medlemskontingent for voksne kr 700,- 

Kontingent for ungdommer (13-19) holdes uendret på kr 600,- 

Kontingent for barn holdes uendret på kr 250,- 

 

12/2022 Vedta klubbens Budsjett for 2023 

 

  Styret legger frem budsjett for 2023. Forslag til budsjett er vedlagt sakslisten. 

   

Forslag til vedtak: 

  Årsmøtet godkjenner fremlagt forslag til budsjett for 2023 

 

13/2022 Behandle Tromsø Cykleklubbs organisasjonsplan 

  Organisasjonsplan er behandlet i årsberetningen for 2022  

 

 Forslag til vedtak: 

Organisasjonsplan som beskrevet i årsberetningen godkjennes 

 

 



14/2022 Valg 

1. Valgkomiteen har lagt frem forslag til kandidater til de verv som er til valg i 2023. 

Forslag er vedlagt sakslisten 

 

2. Styrets forslag til valgkomiteen 

 

Forslag til vedtak: 

1. Årsmøtet velger de kandidater som er foreslått av styret. 

Leder:     Thor-Steinar Ingebrigtsen 

Medlem: Roger Ingebrigtsen 

 

 

 

 

 

 

 


