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Protokoll fra årsmøte i Moss Cykle klubb 2022 
 
 
Årsmøtet ble avholdt på Moss Hotell 16.2.2022 kl 18.00  
 
Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede 

Medlemsansvarlig Ola Bratlie opplyste om at 30 fremmøtte og stemmeberettigede medlemmer var til 
stede ved oppstart av årsmøtet.  
 
Forslag fra styret:  fremmøtte stemmeberettigede medlemmer godkjennes 
Ingen hadde ordet til saken 

               
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
 

Sak 2    Valg av dirigent  
Bjørn A. Bergenheim, leder, fremmet styrets forslag på dirigent: 
 
Anita Ravna velges som dirigent 
Ingen hadde ordet i saken 
 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt 

 
Sak 3 Valg av referent 

Bjørn A. Bergenheim, leder, fremmet styrets forslag på protokollfører:  
Merete Gander velges som referent 
Ingen hadde ordet i saken  

 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt  
 

Sak 4 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen  
                Årsmøtets foreslo : 

   Rune Holtze Jensen og Mathias Bendiksen velges til å underskrive protokollen. 
                

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt 
 

 
Sak 5    Godkjenne innkallingen            

Dirigenten Ravna orienterte om at årsmøtet var kunngjort på klubbens hjemmeside og Fb side innen 
fristen og således lovlig innkalt ihht. Moss Cykle klubbs vedtekter §14(2) 
 

              Forslag fra styret: Innkallingen godkjennes 
               Ingen hadde ordet i saken 
  

Vedtak: Forslaget ble enstemmig godkjent 
 
 
 

  
Sak 6   Godkjenning av sakslisten 

Dirigenten Ravna fremla styrets forslag til saksliste og forespurte årsmøtet om øvrige saker ønskes 
behandlet : 
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Sak 1:  Godkjenne de stemmeberettigede 

Sak 2: Velge dirigenter,  

Sak 3:  Velge protokollfører 

Sak 4:  Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

Sak 5:  Godkjenne innkallingen 

Sak 6:  Godkjenne saklisten 

Sak 7:  Godkjenne forretningsorden 

Sak 8:  Behandle Moss Cykle klubbs årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger 

Sak 9:  Behandle Moss Cykle klubbs regnskap i revidert stand  

Sak 10: Behandle forslag og saker   

Sak 11: Fastsette medlemskontingent 

Sak 12: Vedta Moss Cykle klubbs budsjett for 2022 

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan  

Sak 14: Foreta følgende valg:    

14.1 Styre: 

-Nestleder 

- Styremedlem, sekretær 

-Styremedlem, kommunikasjonsansvarlig  

-Styremedlem, sportslig leder 

- 2 varamedlemmer                       

14.2 Kontrollutvalg: 

- 1 varamedlem  

14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 

  Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter. 

14.4 Valgkomité: 

 

Forslag fra styret:  Sakslisten godkjennes 

                Ingen tok ordet til saken 

 

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt 

                       

 
Sak 7   Godkjenning av forretningsorden 
              Dirigenten Ravna gjennomgikk styrets forslag til forretningsorden 
 

Forslag fra styret: forretningsorden godkjennes 
Ingen hadde ordet i saken 
 
Vedtak: forslaget til ble enstemmig vedtatt 

 
 

          
Sak 8 Behandling av idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger 

Dirigenten ga ordet til leder, Bjørn A Bergenheim, som presenterte årsberetningen. 
 
Forslag fra styret: Årsberetningen godkjennes. 
Følgende hadde ordet i saken: Anita Ravna, Bjørn Bergenheim, Ronny Jensen, Anders Kristiansen, Erik 

Tcherning, Merete Gander, Geir Elvemo, Ola Bratli,Rune Holtze Jensen, Per Ingar Skaar, Bård 

Høstmark, Lars Espen Kristiansen. 

Forslag fra Merete Gander:  
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Årsberetningen vedtas med følgende tillegg: «Det påbegynte strategiarbeidet videreføres. Styret 

oppmuntres til å invitere til medlemsmøte med strategi som plan». 

Dirigenten spurte årsmøtet om årsberetningen med tillegg kunne stemmes over, det kunne årsmøtet 

Vedtak: Årsberetningen med tillegg godkjennes.  
 
Sak 9 Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand 

Dirigenten ga ordet til styrets økonomiansvarlig, Geir Elvemo som presenterte Moss Cykle klubbs 
regnskap for 2021. 

 
Forslag fra kontrollutvalget: Moss CK sitt årsregnskap for 2021 godkjennes av årsmøtet 
 
Følgende hadde ordet i saken: Bård Høstmark, Bjørn Bergenheim, Knut Ljungberg. 
 

              Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt  
 

Sak 10 Behandling av forslag og saker 
              Det var kommet inn 2 forslag til styret innen tidsfristen 7.2. 
 

10.1 Fra Anders Kristiansen 
Dirigenten ga ordet til Anders Kristiansen som la frem sitt forslag : 
«styret setter av egne midler eventuelt egen ressursgruppe til og gjennomføre. 
 
1. Klubbkveld med sykkeltilpasning og mat. 
2. Sommerfest 
3. juletrefest 
 
 
Styrets innstilling: 

Styret er også av den oppfatning at sosiale aktiviteter er bra. Det vil i budsjett for 2022 avsettes midler 

til aktiviteter i de respektive grupper samt til felles klubbkveld 

Ingen hadde ordet i saken 
Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt 

 
 

 
10.2 Fra Jon Erland Fløgstad 

Dirigenten ga ordet til Jon Erland Fløgstad som orienterte om og begrunnet sitt forslag. 
Fra Moss CK sin internettside refereres det: 

 
Elitegruppa. 
Moss CK har et håp om å få ryttere inn i Norgescupen som følge av en målrettet satsing på eliteryttere 
med dertil hørende sponsoravtaler, trener og støtteapparat. 

 
Undertegndede fremmer følgende forslag til årsmøtet 2022: 
Moss CK skal i sesongen fra 2022 gjennomføre denne intensjonen ved å stimulere aktuelle kandidater 
til å satse i Moss CK, og at det settes av økonomiske midler til denne typen satsing.  
 
Nærmere begrunnelse for forslaget vil bli gitt under forhandlingene den 16.02.2022. 
Undertegnede vil være en naturlig del av trener og støtteapparatet.» 
 
Styrets innstilling: 
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Pr i dag har ikke Moss CK ryggrad hverken økonomisk eller på utøver eller trenersiden til å håndtere et 
tiltenkt elitelag. 
Styret stiller seg positive til å støtte eliteutøvere mellom 18 og 25 år som representerer Moss CK i 
internasjonale ritt.  
- Styret innstiller kr 10.000 pr utøver/år for ritt utenfor Europa, og kr 6.000,- for ritt i Europa. Kan 

godt være knyttet til kategori på rittet (hvilke type UCI ritt det er snakk om) 
- Et stipend til utøvere som satser på internasjonalt nivå (typ landslagsnivå/utviklingslag) på 10-15.000 
pr. år. Dette kan dekke kostnader ifbm konkurranser etter nærmere angitte kriterier. 
 
 
Som en del av dette så stiller utøveren opp på arrangement i klubbens regi. Dette kan være 
klubbkveld, trekkplaster ifbm. sponsorer, treninger for barn og ungdom eller lignende. Dette 
utarbeides av klubbens styre sammen med utøver. 
 
Øvrig støtte til satsningslag bør tas som en egen sak fra år til år. 
 
Utøver må fremme søknad om midler, basert på en beskrivelse av satsningen med tilhørende 
budsjett. 

 
Følgende hadde ordet i saken:  
Stig Lunde, Jon Erland Fløgstad, Ronny Jensen, Jappe Jonas Eriksson, Erik Tscherning, Lars Espen 
Kristiansen, Per Bakke,  
 
Representanten Stig Lunde fremmet følgende forslag: 
 
MCK setter av ramme for stipend med inntil kr 25 000 pr utøver til utøvere under alderstrinn 
master/30 år som satser på nasjonalt eller internasjonalt nivå. 
Støtte til MCK tøy kan komme i tillegg. Dette gjelder utøvere som per i dag er medlem i MCK eller har 
meldt interesse for overgang til MCK og som tegner sykkellisens for MCK. Sportslig leder innstiller på 
stipend, som bevilges av styret som også fastsetter gjenytelser (fx bruk av klubbdrakt, stille på 
arrangement, treninger mv). 
  
 
Følgende hadde ordet:  
Geir Elvemo, Merete Gander, Per Bakke, Rune Holze Jensen, Jon Erland Fløgstad, Anders Kristiansen, 
Bjørn A Bergenheim, Lars Espen Kristianse,Jann Erik Nilssen (til forretningsorden) 
 
Bjørn A Bergenheim meddelte at Styret trekker sin innstilling. 
 

            Tilbake sto forslagene fra Jon Erland Fløgstad og fra Stig Lunde. Dirigenten Ravna foreslo å sidestille     
               disse. 
 

Ved votering fikk Jon Erland Fløgstads forslag 30 stemmer  
 Stig Lundes forslag fikk 30 stemmer                         
  
Vedtak: Forslaget fra Jon Erland Fløgstad og forslaget fra Stig Lunde ble begge  enstemmig vedtatt 
 

 
Sak 11 Fastsette medlemskontingent  

Bjørn A. Bergenheim redegjorde for styrets forslag: 
Medlemskontingenten har vært uendret de siste 4 år. For å opprettholde et aktivitetsnivå samt å 

redusere et underskudd foreslår styret at medlemskontingent settes til:  

Kr 550,-for ordinært medlem, kr 275,-(halv kontingent) for senior og parasyklister og kr 880,-  for 

familiemedlemsskap.  

  Ingen hadde ordet i saken 
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                Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

 
Sak 12  Vedta idrettslagets budsjett 

Dirigenten Ravna ga ordet til Geir Elvemo, Moss Cykle klubbs økonomiansvarlig, som la frem styrets 
forslag til budsjett for 2022 
 
Forslag fra styret: Budsjettet for 2022 vedtas 
 
Følgende hadde ordet i saken:  
Per Bakke, Knut Ljungberg, Lars Espen Kristiansen, Stig Lunde, Per Bakke, Ola Bratli, Bjørn A 
Bergenheim, Merete Gander, Geir Huseby 
 

             Dirigenten Ravna fremmet følgende forslag:   
             Årsmøtet gir styret fullmakt til å finne dekning for stipendmidlene som ble vedtatt i sak 10.2. 
             Forslaget ble enstemmig tilsluttet. 
 

Vedtak: Budsjettet for 2022 med følgende tillegg, årsmøtet gir styret fullmakt til å finne dekning for 
stipendmidlene vedtatt i sak 10.2, ble enstemmig vedtatt. 
 

 
 
Sak 13 Behandling av Moss Cykle klubbs organisasjonsplan 

Dirigenten presenterte organisasjonsplanen for 2022 
Forslag fra styret: organisasjonsplanen vedtas 
 
Følgende hadde ordet i saken: Jon Erland Fløgstad, Lars Espen Kristiansen. 
 
Jon Erland Fløgstad fremmet følgende forslag til endring: Legge til «elite» i boksen Terreng gruppe 1. 
Ved votering stemte 29 for og 1 mot forslaget 
Forslaget fikk flertall og ble vedtatt 
 
Stig Lunde fremmet følgende forslag :  
På overordnet nivå  (med årsmøte) legges til en boks med «Kontrollutvalg» og en boks med 
«Valgkomite». Legge til en boks på nivå med medlemsansvarlig og sportslig leder legges til 
«Barneidrettsansvarlig» 

               Ved votering fikk forslaget 30 stemmer for og ble vedtatt 
 

Vedtak: Moss CK sin organisasjonsplan ble vedtatt enstemmig med endringene over. 
 

 
Sak 14 Valg 

Valgkomiteen har bestått av:  
Knut Ljungberg (leder), Jorid Ødegaard, Per Bakke og Tom Erik Guttulsrød(vara). 
Følgende verv er på valg:   

                               Nestleder 

               2 styremedlemmer  

                      2 varamedlemmer 

                   

Valgkomiteens leder la frem innstillingen. Alle kandidater var forespurt og takket ja : 
               

14.1 Valg styre 

 Valg av nestleder 
Forslag fra valgkomiteen: 
Helge Watnedal velges som leder  
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Ingen hadde ordet i saken 
Vedtak: Helge Watnedal enstemmig valgt ved akklamasjon 

 
Valg av øvrige styremedlemmer: 
Forslag fra valgkomiteen: 
Jappe Jonas Eriksson velges som nytt styremedlem. 
Per Bakke velges som nytt styremedlem  
Ingen hadde ordet i saken 
 

 
Vedtak: Styremedlemmene ble enstemmig valgt ved akklamasjon 
 
Valg av varamedlemmer: 
Forslag fra valgkomiteen: 
Marie Waagan velges som varamedlem 
Kai Nesselquist velges som varamedlem 
Ingen hadde ordet i saken 
 
Vedtak: Varamedlemmene ble enstemmig valgt med akklamasjon 

 
14.2 Valg av varamedlem til kontrollutvalget  

  
Forslag fra valgkomiteen:  
Ingse Elisabeth Reneflot stiller til gjenvalg og velges som varamedlem av kontrollutvalget.  
 
Vedtak: Varamedlemmet ble enstemmig valgt med akklamasjon 

 
 
Styret i Moss Cykle klubb består fra  17.2.2021  av følgende personer: 

 

Verv Navn Status 

Leder Bjørn Bergenheim  1 år 

Nestleder Helge Watnedal  Ny 2 år 

Styremedlem Geir Elvemo  1 årår  

Styremedlem Jappe Jonas Eriksson  Ny 2 år 

Styremedlem Per Bakke  Ny 2 år 

Styremedlem  Jann Eirik Nilsen 1 år 

Styremedlem  Mats Disenbroen 1 år 

   

Varamedlem Marie Waagan  Ny 1 år 

Varamedlem Kai Nesselquist Ny 1 år 

   

Medlem kontrollutvalg Stig K Lunde 1 år 

Medlem kontrollutvalg Audun Pettersen 1 år 

Vara Ingse Elisabeth Reneflot Gjv.  1 år 

 
 
 

14.3 Valg av representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd der idrettslaget har 
representasjonsrett  
 
Forslag fra styret: Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter.    
Ingen hadde ordet til saken 
Vedtak: Forlaget ble enstemmig vedtatt.   
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 14.4 Valg av valgkomité  
               Bjørn A Bergenheim redegjorde for styrets innstilling til valgkomite og at styret kun fremmet   
               innstilling på leder. 

 Forslag fra styret:  
Petter Storm velges som leder av valgkomiteen.  

 
Årsmøtet fremmet forslag på øvrige medlemmer. 
Lars Espen Kristiansen velges som medlem av valgkomite. 

              Geir Huseby velges som medlem av valgkomiteen.  
 
              Anders Kristiansen velges som varamedlem til valgkomiteen.  

Vedtak: Styrets innstilling og årsmøtets forslag enstemmig valgt. 
 

Avslutning: 
Styrets leder Bjørn Bergenheim, hedret medlemmet Helge Watnedal for sin mangeårige 
innsats og engasjement for Moss Cykle klubb. 
Styrets leder takket av styremedlemmer som trer ut av styret. 
 

 
Årsmøtet ble hevet ca. kl 21.00 
 

 
Moss 16.2.2022 
 
 
 
-----------------------------------------    
       Merete Gander, referent      
                                                                                                             

                                                                                   
-              
  Rune Holtze Jensen                                                                    Mathias Bendiksen 


