PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I
EIKER CK
ONSDAG 22. JANUAR 2014 KL 19.00 I
MJØNDALEN SAMFUNNSHUS

1. Åpning av årsmøte 2013
Leder Trond Skistad ønsket de fremmøtte velkommen og åpnet årsmøtet.
Det var36 stemmeberettigede medlemmer som hadde møtt frem.
2. Valg av dirigent, sekretær og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Følgende personer ble foreslått,
Dirigent: Morten Aasgaard
Sekretær: Marit Lillejord
Underskrift av protokoll: Trond Kleven og Geir Solheim.
Alle ble enstemmig valgt.
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Både innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader.
4. Årsberetninger
Dirigent Morten Aasgaard gikk igjennom beretningen side for side som beskrev
aktiviteten i klubben i 2013 fordelt på:
 Styret
 Terreng
 Landevei
 Utmerkelser
 Annet, herunder representasjon i kretsutvalg, idrettsråd, dommeroppdrag og
jentegruppa team Rype.
Årsberetningen ble enstemmig godkjent.
5. Regnskap 2013 i revidert stand
Revisor, Jan Olav Fjellstad, leste opp sin beretning som omhandlet klubbens regnskap.
Det ble konkludert med at regnskapet var ført i henhold til god regnskapsskikk. Det
framkom ingen negative merknader fra revisor.
Kasserer Anne Elisabeth Romset gikk deretter igjennom resultatregnskapet og balansen.
Regnskapet ble tatt opp til avstemming og enstemmig vedtatt
6. Innkomne forslag
a) Handlingsplan 2014-2017: Planens mål ble lest opp og det ble gitt rom for
kommentarer og innspill. På bakgrunn av disse ble det gjort justeringer i forhold til
noen punkters ordlyd. Det ble diskusjon rundt punktet «Anlegg». Diskusjonen gikk i

forhold til om det var behov for ett samlingssted/ klubbhus, og om det beste var å eie
eller leie lokaliteter.
Konklusjonen ble at anskaffelse av klubbhus bør utredes nærmere og at ulike
alternativer kan legges frem for klubbens medlemmer.
Handlingsplanen ble enstemmig vedtatt med enkelte endringer. Planen legges ved
denne protokollen.
b) Bytte av treningssenter for spinning: Styret skal innhente tilbud på spinning fra
aktuelle treningssenter. Alternativene skal legges frem på medlemsmøte innen
utgangen av juni 2014 der disse skal stemmes over.
Forslaget ble enstemmig vedtatt
7. Fastsettelse av kontingent
Kontingentene for 2014 ble slik:
Ordinærmedlem:
Familiemedlemskap:
Barne- og ungdomsmedlemskap:
Støttemedlemskap:

550 kroner
750 kroner
150 kroner
150 kroner

Forslaget ble enstemmig vedtatt.
8. Budsjett 2014
Det kom bemerkninger angående inntekter fra Byhaven Bingo. Budsjettforslaget hadde
ikke tatt høyde for disse ut i fra begrunnelsen om dette var svært usikre inntekter.
Ordningen klubben har er ikke avviklet, men kan falle bort. Det ble derfor bestemt at
denne settes inn i budsjettet med kr 50 000,- «bingo inntekter».
Budsjettet ble enstemmig vedtatt med endringen beskrevet ovenfor.
9. Valg
Styret for 2014
Terje Kolbjørnsen (leder) – 2 år
Ruben Celius (nestleder) – 1 år
Marit Lillejord (sekretær) – 2 år
Anne Elisabeth Romset (kasserer) – ikke på valg
Hilde Østmoen (styremedlem) - 2 år
Morten Aasgaard (styremedlem) – ikke på valg
Arnfinn Mikalsen (varamedlem) – 1 år
Bård Håkon Libråten (varamedlem) – 1 år
Jan Olav Fjellstad (revisor) – 1 år
Tor Kristian Aasen (revisor 2) – 1 år

Valgkomité:
Oddvar Deilikås – 1 år
Trond Skistad – 1 år
Alle valgt ved akklamasjon

Årsmøtet avsluttet kl. 21.40
Etter at årsmøtet ble offisielt avsluttet ble det lest opp ulike utmerkelser av personer som hadde
gjort en god innsats enten sportslig eller organisatorisk i året som hadde gått. Dette var: Tormod
Eriksen, Vidar Moen, Jan Erik Sønju/ Arne Torgersen, Ingunn/Grete May, Nicolai Bing Karlsen og
Jan Nordli.
Terje Kolbjørnsen (ny leder) avsluttet møtet med å takke avtroppende leder Trond Skistad for
den flotte jobben han har gjort for klubben. Terje takket også årsmøtet for tilliten og redegjorde
kort for noen av sine tanker om klubbens vei videre.

______________________

_____________________

Geir Solheim

Trond Kleven

Vedlegg:
Handlingsplan 2014 – 2017

HANDLINGSPLAN - EIKER CK
2014-2017
Klubbens MÅL

Eiker Cykleklubb er en politisk og religiøs uavhengig, ideell organisasjon. Klubben skal gjennom
samarbeid og kameratskap fremme muligheten for å drive sykkelsport for interesserte i Eiker og
omegn. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Norges Cykleforbund.
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på
grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Klubben i dag

Eiker Cykleklubb har slagordet «klubben for alle». Målet for klubben er å legge til rette for sykling
uansett nivå og ambisjon for begge kjønn. Pr. i dag har ikke klubben noe fast tilholdssted.

Om Handlingsplanen

Dokumentet har denne inndelingen:
 Organisering
 Idrett og aktivitet
 Anlegg
 Økonomi
 Klubbdrakt
Planen beskriver klubbens mål innenfor de ovennevnte områdene og hvilke tiltak som foreslås
igangsatt for å nå målene. I tillegg er det plassert ansvar og frister der dette er naturlig.

Organisasjon
Mål

Tiltak

Hvem

Tilstrebe en lik fordeling av
kjønn i styret.

Motivere klubbens medlemmer til
engasjement

Styret

Kontinuerlig

Styrets medlemmer
tildeles klare
arbeidsoppgaver og
ansvarsområder

Alle i klubbens styre gis egne
ansvarsområder som de skal følge
opp

Leder

Årlig -umiddelbart
etter årsmøtet

Klubb og
Melde inn til NCF at ECK ønsker å
lederutviklingsprogram
delta på klubbutviklingsprosjekter i
gjennomføres for å sikre
regi av NCF.
faglig oppdatering av
klubbens ”nøkkelpersoner”

Styret

Kontinuerlig

Utdanne dommere i
klubben

Motivere klubbens medlemmer til
å delta på kurs og støtte alle som
ønsker å gå videre til høyere nivåer
på NCFs utdanningsstige

Styret

Kontinuerlig

Stabilisere og eventuelt
øke klubbens
medlemsmasse

Tilrettelegge for aktiviteter.
Oppfølging av medlemsmassen.
Fornye hjemmesiden og være
aktive på sosiale medier.

Webansvarlig

Kontinuerlig

og Styret

Når

Idrett og aktivitet
Mål

Tiltak

Hvem

Når

Gi gode treningstilbud til
alle klubbens medlemmer
uansett nivå

Treningsgrupper for
landeveissyklister og
terrengsyklister.

Styret oppnevner
ansvarlige
personer til å lede
gruppene

Innen 1.oktober
inneværende år.

Rekruttere jenter/ungdom
inn i Eiker Cykleklubb

Tilrettelegge treninger og
tilrettelegge for at Eiker CK blir en
attraktiv klubb for jenter/ungdom.

Styret

Strakstiltak og
kontinuerlig fokus.

Aktiv markedsføring av tiltaket.
Faste engasjerte trenere,
og kontaktperson inn mot
klubbens satsningsgrupper

Tilrettelegge for en trener og en
kontaktperson inn mot styret i
jentegruppa

Styret

Innen november
hvert år

Trenerutdanning

Tilrettelegge og oppfordre
medlemmer til å ta
trenerutdannelse

Styret

Kontinuerlig

Treningsavtale(r) med
treningssenter

Forhandle gode treningsavtale(r)
for klubbens medlemmer

Styret

Innen 1.10 hvert år.

Temamøter

Tilstrebe å ha temamøter for
medlemmer og andre i
lavsesongen.

Styret

Utenom
rittsesongen

Treningsleir

Legge til rette for
treningsleir/treningshelg etter
interesse fra medlemmene

Ressurspersoner i
klubben

Hvert år

Utvikle og gjennomføre
Eikerrittet

Eiker Ck skal
arrangere/videreutvikle Eikerrittet
årlig. Oppretter egen selvstendig
og selvdriftende rittgruppe.

Styret

Hvert år

Anlegg
Mål
Arbeide for at klubben
skal få et fast tilholdssted
for trening og
møtevirksomhet

Tiltak
Nedsette en gruppe som jobber
med å utrede et fast tilholdssted
for klubben

Hvem
Utvalgt
ressursgruppe

Når
Gjennomføres i
perioden og i dialog
med klubbens
medlemmer og styret

Økonomi
Mål

Tiltak

Klubbens økonomi bedres
slik at medlemsinntektene
ikke forblir klubbens
hovedinntektskilde

Opprette grupper som jobber med
inntektsbringende tiltak

Styret

Kontinuerlig

Eikerrittet skal være en
viktig inntektskilde for
klubben

Utvikle rittet hvert år slik at dette
blir en av klubbens hovedinntekter

Styret

Kontinuerlig

Samarbeidsavtaler inngås

Opprettholde sponsoravtaler for å
skaffe inntekter, men også for å gi
klubbens medlemmer fordeler.

Styret

Kontinuerlig

Eventuelle overskudd skal
forvaltes på en sikker
måte.

Vurdere å investere i fast eiendom
i form av klubblokale.

Styret

Kontinuerlig

Sponsing til klubbens
grupper eller
enkeltmedlemmer

Dersom klubbens økonomi tillater
det kan det fastsettes en sum i
budsjettet.

Styret

Fremmes på
årsmøtet

Klubbens satsningsgrupper skal
prioriteres. Styret utarbeider
retningslinjer for støtte /stønader.

Hvem

Når

Klubbdrakt
Mål

Tiltak

Hvem

Når

Nåværende design på
klubbdrakt skal være
uforandret ut sesongen
2017. Fra 2018 kan det bli
nytt design for klubbtøy
Vi arbeider for en drakt fri
for sponsorer.

Fremme sponsorens behov
gjennom annen profilering

Styret

Kontinuerlig

Mulighet for at grupper
kan ha noen tilpasninger
og særmerker på drakta.

Kontaktperson for gruppene
fremmer forslag til styret

Ressurspersoner

Kontinuerlig

