
Protokoll fra årsmøte i Nesodden Sykkelklubb  
Nesodden 24.2.2014 
 
 
Sakliste: 
1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
Tilstede 24(Eller 25, en person hadde ikke fått faktura for 2013) 
stemmeberettigede ved starten av møtet. Møtet ledes av Fredrik Meltzer og 
James Watkins. 
 
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 
Innkallingen, sakliste og forretningsorden ble godkjent, James hadde ordet i 
saken. 
 
3. Velge møteleder, referent samt 2 representanter til å underskrive 
protokollen. 
VEDTAK: 
Som dirigent/ordstyrer ble Fredrik Meltzer enstemmig valgt. 
Som Sekretær ble Helge Jørgenvaag enstemmig valgt. 
Til å skrive under protokollen ble Åsa Måøy og Pål Ehrnst enstemmig valgt. 
 
4. Behandle årsmeldingen for 2013. 
Årsmeldingene og strategien ble gjennomgått og godkjent. James innledet og 
gruppelederne bistod. 
 
5. Regnskap for 2013. 
Brede Udahl gikk kort igjennom regnskapet. 
Regnskapet for 2013 ble enstemmig vedtatt under forutsetning av at revisor 
godkjenner dette. 
 
6. Budsjett for 2014. 
Styret foreslo å endre dagens praksis med inntekt- og kostnadsbudsjett til 
resultatbudsjett. D.v.s. styret overordnede mål for 2014 er å ha et positivt 
resultat. Styret har derved mandat til å styre kostnadene med fokus på et 
positivt resultat. På området vedrørende sponsorinntekter så ser vi at det er 
større jobb å finne sponsorinntekter enn den avkastningen dette gir.  
Kontingenten for 2014 forblir uendret. 
Budsjettetmål for 2014 ble enstemmig vedtatt. 
 
7. Behandle innkommende forslag. 
Det var ingen forslag til behandling. 
  



 
8. Valg av Styre for 2014:  
Valgkomiteen, Jon Borge Finset, Elisabet Rustad og Christian Blix Henriksen 
la frem forslag til ny struktur for styresammensetningen. Her legges det opp til 
at flere av klubbens medlemmer får bestemte oppgaver/ansvarsområder, slik 
at styret har flere personer å støtte seg til. Dette ble vedtatt. 
 
Disse ble enstemmig valgt til nytt styre: 
 
Leder: Jon Borge Finset  
Nestleder/B&U: Benedikte Bølling 
Sportslig leder: James Watkins 
Sekretær: Gard Solberg 
Styremedlem: Fredrik Meltzer 
Styremedlem: Dag Johansen 
Styremedlem: Jonny Wonka 

 
Utenfor styret: Økonomi: Brede Udahl 

Revisor, Herman Grøv (må bekreftes) 

Valgkomite for 2015: Anita Sommerstad, Elisabet Rustad og Christian Blix 
Henriksen. 

 

Etter årsmøtet ble det orientert om sportslige planer for 2014. Satsing på bedre 
treningsoversikt på nettet og detaljerte planer over treningene er hovedfokus fremover 
for å få flere på trening. 

Oppgradering av hjemmesiden vil også ha høyt fokus før utetreningen gjenopptas. 

 
 

 

Nesodden 24.2.2014 

 

_________________  
Helge Jørgenvaag (referent) 

_________________       ______________ 
    Pål Ehrnst         Åsa Måøy 


