
FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRINGER 

Første ordinære årsmøte i Randonneur Cycle Club Norway 27.01.2018 

 

§ 3 Medlemmer 

§3 (3) Medlemskap i Sykkelklubben er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er 

betalt. Hovedforfall for fornyelse av medlemskap er årlig innen 01.11. 

 

(Dette av flere grunner: at kontingenten følger brevetåret som løper fra 1.11 til 31.10 året 

etter, at det er lettere å holde orden på medlemskap og medlemslister, at det er enklere ift 

regnskap samt at det oppfyller 5 (1) om stemmerett på årsmøtet (med et lite slingringsmonn)) 

 

§ 10 Årsmøtets oppgaver 

 

(1) Årsmøtet skal: 

 

1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 

2. Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 

3. Behandle Sykkelklubbens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 

4. Behandle Sykkelklubbens regnskap.
 
 

5. Behandle forslag og saker. 

6. Fastsette medlemskontingent og deltageravgift på sykkelritt. 

7. Vedta Sykkelklubbens budsjett 

8. Foreta følgende valg: 

a) Leder og kasserer 

b) Ett styremedlem og ett varamedlem 

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Sykkelklubben har 

representasjonsrett. 

d) Valgkomité med 1 leder og 1 varamedlem for neste årsmøte. 

 

(Vi er ikke mange som holder på med denne formen for sykling i Norge ennå og er det riktig å 

skulle velge 3 personer til å utgjøre en valgkomite (opprinnelig: leder + 1 medlem + 1 

varamedlem) når vi er 3 faste i styret + 1 varamedlem?) 

 

§ 11 Stemmegivning på årsmøtet 

§11 (1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være 

truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én 

stemme med unntak av ved stemmelikhet. Da gis styreleder dobbeltstemme i saken. 

Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 

 

(Det står noe om det i 6, men ikke ift årsmøte i 11.) 

 

§11 (5) Protokoll fra årsmøtet sendes elektronisk til medlemmer som har hatt 

stemmerett på årsmøtet. Andre medlemmer kan, etter forespørsel, be om å få tilsendt 

protokoll. I den grad registrering av Sykkelklubben i Brønnøysundregisteret krever 

tilsendelse av godkjent årsmelding, regnskap og budsjett, sendes det også dit. 

 

Nåværende §11 (5) blir §11 (6). 

 

§ 13 Sykkelklubbens styre 

§13 (2) Hovedansvarsområder og -oppgaver for styrets medlemmer: 



Styret består av: 

a)  Leder 

b) Kasserer 

c) Styremedlem/sekretær 

d) Varamedlem 

samt for: 

e) Valgkomite, 

Medlemmer valgt til verv i punktene a) til e) i denne paragraf følger instrukser vedtatt 

av årsmøtet. Ved eventuelle behov for permanente endringer i instruksene, gis styret 

mandat til å tilrettelegge midlertidig for endringene samt utarbeide forslag til nye 

instrukser som skal legges frem på første påfølgende årsmøte. 

 

Dette med tanke både på intern kommunikasjon i styret (at alle vet hva de skal gjøre), på at 

det skal være lettere for nye styremedlemmer å kunne sette seg inn i hva som er deres 

ansvarsområder/oppgaver samt for valgkomiteen til bruk utad når de skal jobbe for å skaffe 

nye kandidater til valg på årsmøtet.  

 

Nåværende §13 (2) blir §13 (3) 

Nåværende §13 (3) blir §13 (4) 

 

§ 14 Grupper/avdelinger/komiteer 

§14 (4) Lokale undergrupper i Sykkelklubben beholder midler som er ervervet før 

Sykkelklubbens stiftelse 18.10.2017. Midlene skal benyttes til å dekke løpende 

driftskostnader og til eventuelle lokale tiltak rettet mot rekruttering til Sykkelklubben. 

 

Dette for å si noe om de midlene som ligger hos de lokale arrangørene forut for opprettelsen 

av Randonneur Cycle Club Norway 

 

§14 (5) Lokal gruppe skal årlig innen 1.12 levere en enkel oversikt over driftsmidler 

(eiendeler og betalingsmidler) og enkel årsmelding for den lokale gruppe til styre. Disse 

inngår som en del av Sykkelklubbens regnskap og årsmelding. 

 

Dette for å synliggjøre for medlemmer hvordan det står til med lokal gruppe og for at ikke det 

skal ligge skjulte midler som skal føre til spekulasjoner fordi noen vet og andre ikke. Åpenhet 

er det førende prinsippet her. 

 

§14 (6) Ved opphør av aktivitet i lokal gruppe, tilføres de ubenyttede midlene og 

eventuelle ervervede eiendeler Sykkelklubben. Disse midlene øremerkes til opprettelse 

av ny lokal gruppe innenfor Norges grenser der styret bestemmer at dette er aktuelt. 

 

Dette for å si noe om hva som bør skje med midlene til en gruppe det ikke lengre er aktivitet i. 

Tanken med at det øremerkes opprettelse av ny lokal gruppe er mest for solidaritet mellom 

randonneurer. 

 

 

 

Bjørn Olav Sviund 

Kristiansand 


