SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE 2019 FOR
RANDONNEUR CYCLE CLUB NORWAY
Dato: 27. januar 2019 klokka 11:00.
Sted: Nettmøte

Sak 1/2019: Godkjenning av innkalling og sakliste.
Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste er godkjent.

Sak 2/2019: Velge ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å
underskrive protokollen.
Forslag til vedtak om ordstyrer: Jens Glad Balchen velges til årsmøtets ordstyrer.
Forslag til vedtak om referent: Bjørn Olav Sviund velges til årsmøtets referent.
Forslag til vedtak om 2 medlemmer til å underskrive protokollen: Det velges blant
de øvrige deltakerne på årsmøtet og navn på disse fremkommer i årsmøtets protokoll.

Sak 3/2019: Behandle Sykkelklubbens årsberetning, herunder
eventuelle gruppeårsmeldinger.
Forslag til vedtak: Årsberetning for Randonneurs Norge godkjennes slik det er blitt lagt
frem på årsmøtet.

Sak 4/2019: Behandle Sykkelklubbens regnskap.
Forslag til vedtak: Regnskap for Randonneurs Norge godkjennes slik det er blitt lagt
frem på årsmøtet.

Sak 5/2019: Behandle innkomne forslag og saker.
1. Valgperiodens lengde. Valgkomiteen v/Qno Lundkvist har påpekt følgende: Vi har
ikke funnet noen definisjon av lengden på funksjonsperiode og har da antatt at
den er 1 (ett) år. Innstillingen er basert på Forslag til instruks for valgkomite og
en kontaktrunde foretatt i medio/ultimo desember 2018. På bakgrunn av dette
foreslås det en tilføyning om funksjonsperiodens lengde i vedtektenes §10 punkt
2. Dette punktet har nå ordlyden: "Leder og kasserer velges enkeltvis. De øvrige
medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og
ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall."
Forslag til vedtak: Følgende setning føyes til punkt 2: "Funksjonsperiodens
lengde for styrets medlemmer er på 1 - ett - år."

Sak 6/2019: Fastsette medlemskontingent og deltageravgift på
sykkelritt.
Årsmøtet 2018 vedtok at medlemskontingenten skulle settes til NOK 300 per år. Det ble i
tillegg vedtatt en start avgift på NOK 100, men med en medlemsrabatt på NOK 50 per
Brevet samt at deltakere som gjennomfører en Superrandonneurserie vil få dekket
medaljen av klubben. Medaljer for den enkelte Brevet betales av deltaker.

Forslag til vedtak: Vedtak om medlemskontingent og deltakeravgift, samt vedtatte
rabatter videreføres frem til årsmøtet i 2020.

Sak 7/2019: Behandle sykkelklubbens budsjett
Forslag til vedtak: Det fremlagte budsjettet for 2019 vedtas slik det er blitt lagt frem
på årsmøtet.

Sak 8/2019: Valg
a) Leder og kasserer
Forslag til vedtak som leder: Jens Glad Balchen, Stavanger
Forslag til vedtak som kasserer: Tor Frithjof Wigers Larsen, Bergen
b) Ett styremedlem og ett varamedlem
Forslag til vedtak som styremedlem og sekretær: Bjørn Olav Sviund,
Kristiansand
Forslag til vedtak som varamedlem: Øystein Bjurholt, Oslo
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Sykkelklubben
har representasjonsrett. For 2019 er det årsmøte i Audax Club Nordiques
i Sverige i november 2019. I tillegg skal det gjennomføres møte i
Randonneurs Mondiaux under Paris-Brest-Paris i august 2019.
Forslag til vedtak: Styret i Randonneurs Norge gis myndighet til å velge
deltaker(e) til årsmøtet i Audax Club Nordiques samt som delegat til møte i
Randonneurs Mondiaux blant medlemmene som skal delta i PBP.
d) Valgkomité med leder og 1 medlem og 1 varamedlem for neste årsmøte.
Forslag til vedtak: Qno Lundkvist (Oslo) velges som valgkomiteens leder.
Kristoffer Egeland (Stavanger) velges som valgkomiteens varamedlem.

Sak 9/2019: Dato og sted for årsmøtet 2019
Forslag til vedtak: Neste årsmøte avholdes som nettmøte lørdag den 25. januar
klokka 11. Styret kan ved behov endre fra nettmøte til sted dersom det foreligger
gode grunner for dette. En endring vil senest fremkomme ved innkalling 1 måned
før den 25. januar 2020.

Sak 10/2019: Eventuelt

