
Protokoll fra årsmøte i Tasta & omegn sykkelklubb
Tid: Onsdag 13. februar 2019 kl 18:30
Sted: KjellArholms hus, Universltetet i Stavanger

Godklenn lng av stemmeberettlgede

Det var 33 stemmeberettigede til stede på årsmøtet:

Truls Dishington, Sveínung Lunde, Sindre Eltarvåg, Bjørn Tore Aspelund, Steinar Strøm, Frode
Heigre, Adam Pilipczak, Andreas Kirkhaug, Paul Østebø, Jan Olav Sørensen, Kristin Sembsmoen,
Hilde Hansen, Helge Erga, Kim lren Kroken, Roy Øiamo, Stine Fikerud, Arild Nærland, Line Nessa,
Olav Jensen, Svein Ole Maldal, Nils EinarAase, Jan Petter Helland, Dag Gisle Kustås, Jan Birger
Kirkelid, NjåFMagne Nilsen, Tom Børve, Atle Strandmyr, Anders Utbø Sakseid, Arne Fredlund, Halvor
Hanasand, Hans Petter Frost Pihl, Marianne Berge Skår, May Britt Høyvik.

Sak l: Godkfennlng av lnnkalllng og saksllste

a Styrets leder, Truls Dishington, ønsket velkommen.

Saksliste:
1, Godkjenning av innkalling og eaksliste
2. Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å underskrive protoko[en
3, Behandle årsberetning og organisasjonskart
4. Behandle regnskap i revidert stand
5, Behandle innkomne forslag og saker
6, Fastsette medlemskontingent
7, Vedta budsjett
8. Foreta valg

Vedtak: lnnkalling og saksliste godkjent

Sak 2: Valg av ordstyrer, refercnt og to medlemmer til å underckrlva protokollen

r Ordstyrer: Sveinung Lunde
r Referent: Sindre T. Eltarvåg
o Medlemmer til å underskrive protokollen: Bjørn Tore Aspelund og Frode Heigre

Vedtak: Alle valgt

Sak 3: Behandle årsberetnlng og organlsasJonskart

I Truls Dishington presenterte årsberetning og organisasjonskart,

a

Vedtak: Enslemmig vedtatt (vedlegg)
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Sak 4: Behandls regnskap I revldert stand
. Styremedlem og kasserer Sindre T. Eltarvåg la frem regnskap revidert av Trond Hellem Bø

og Sturla Malde.

Vedtak: Enstemmig vedtatt (vedlegg)

Sak 6: Behandle lnnkomne forslag og saker
r Sak 5.1: Reviderlng av TOSK sln vlsJon, verdler og strategi

Truls Dishington presenterte medlemsundersøkelsen som ble gjennomført i slutten av 2018.
Den generelle tilbakemeldingen er at medlemmene ønsker en klubb hvor det sosiale
treningsmiljøet og rittdeltakelse står i fokus, Basert på tilbakemeldingene har styret formulert
et forslag tíl ny visjon, verdier og strategi (se vedlegg).

Under årsmøtet ble det foretatt en justering i begrepsbruken hvor ordet "sykkelmosjoniste/'
byttes ut med ordet "syklister' da sistnevnte anses å være noe mer fleksibelt.

Vedtak: Forslaget vedtatt med en mindre korrigering av ordlyden

Sak 5.2: Arrangere et lavterckelritt I tlllegg tll TOSKaskabst
Olav Lund Jensen presenterte et forslag om å se på mulfgheten til å arrangere et ritt i tillegg til
TOSKaskabet.

a

Etter noen diskusjoner rundt praktisk gjennomføring og andre elementer ble det foreslått at en
bør forsøke å arrangere dette intemt først. Det blir da i tillegg til TOsKmesterskapet.

Arsmøtet var ellers positiv t¡l arrangementet og oppfordrer på generell basis medlemmene til
å gjennomføre flere klubbarrangementer.

Vedtak: Forslag vedtatt med fokus på intern gjennomføring iførste omgang

Sak 6: Fastsette medlemskontlngent

r Forslag om at medlemskontingenten forblir uendret pâ 425,-

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 7: Vedta budsJett

r Styremedlem og kasserer Sindre T. Eltarvåg la frem budsjattet (vedlagt)
r f nnspill l: Forslag om â øke posten knyttet til klubbarrangoment. Styret ønsker å stå ved

forslaget, men noterer at årsmøtet er positiv til å bruke en større andel penger på

klubbarrangement.
r lnnsplll 2: Forslag om å se på hva en kan benytte overskuddslikviditeten på. Per årsslutt har

TOSK ca. 400 000,- på konto noe som er høyere enn hva behovet er ifr. løpende inntekter og
utgifter. Styret tar tilbakemeldingen til etterretning og vil se på hvilke muligheter som finnes.

Vedtak: Enstemmig vedtatt



Sak 8: Foreúa valg

Valgkomlteens lnnstllllng tll styre
Valgkomiteen ved Anders Utbø Sakseid presenterte valgkomíteens innstilling til slyre:

lnnstilling til leder: Truls Dishington (ikke på valg)
lnnstilling til nestteder: Stine Fikerud (ikke på valg)
lnnstilling til styremedlem: Sindre T. Eltaruåg (kasserer, ikke på valg)
lnnstilling tilstyremedlem: lne Bjelland (1 år, ny)

lnnstilling til sþremedlem: Jan Olav Sørensen (2 år, ny)
lnnstilling tilstyremedlem: Svein Ole Maldal(2 år, ny)
lnnstilling til varamedlem: Halvor Hanasand (1 år, ikke på valg)
lnnstilling til varamedlem: Line Hesby Nessa (1 år, ny)

lnnstilling til revisor: Trond Hellem Bø (gjenvalg 1 år)
lnnstilling til revisor: Sturla Malde (gjenvalg 1 år)

Vedtak: Enstemmig vedtatt

a Styrets lnnstllllng tll valgkomlte
Styret ved Truls Dishington presenterte styrets innstilling til valgkomita:

Hilde Hansen
Andreas Richler
Steinar Strøm

Vedtak: Enstemmlg vedtatt

Styrets leder ved Truls Dishingûon rundet av årsmøtet ved å takke Frode Heigre, Steinar Strøm, Hilde
Olsrud og Anders Utbø Sakseid for innsatsen som styremedlemmer og medlem av valgkomiteen før
årsmøtet ble hevet.

Arsmøtet hevet

Protokollslgnatur:

o

Tore

Vedlegg tll protokollen
r Arsberetning
o Organisasjonskart
o Arsregnskap 2018
r Visjon, verdier og strategí
o Budsjett 2019

Frode


