
 

Årsmøte i Asker Cykleklubb 
onsdag 16.2.2022, Teams, kl. 18.00 

 

Saksliste 

1. Velkommen 
Leder Bjørn Solheim ønsket velkommen.  

 

2. Godkjenne de stemmeberettigede 
Det var 26 deltagere (økte til 29 utover i møtet). Enstemmig godkjent. 

 

3. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden 
Knut Aanonsen, kontrollutvalget, påpekte at sakspapirer ikke var lagt ut i tide (en uke før møtet), 

men mente likevel at årsmøtet kunne godkjenne innkalling og saksliste. Enstemmig godkjent. 

 

Anne-Lise Katle ba om at Forretningsorden ble referert. Den var den samme som tidligere år. 

Enstemmig godkjent. 

 

4. Valg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å 

underskrive protokollen 
Styret hadde forslag på leder Bjørn Solheim som dirigent, Anne-Lise Katle pekte på at dirigent 

bør være en som ikke har verv eller er på valg. Stig Fjæli forslo Anne-Lise Katle, men hun takket 

ned. Asgeir Mamen foreslo Stig Fjærli, men han takket også nei. Bjørn Solheim ble enstemmig 

valgt til dirigent. 

 

Stig Fjærli foreslo Asgeir Mamen som referent. Enstemmig godtatt.  

 

Styret foreslo Ninni Bjerkøy og Andreas Aalby til å undertegne protokollen. Enstemmig godtatt. 

 

5. Behandle årsberetning og organisasjonsplan 
Bjørn Solheim forklarte at årsberetningen ikke forelå i skriftlig utgave, men at det ville bli 

muntlige presentasjoner fra gruppene som så ville bli tilgjengelig skriftlig. 

 

Stig Fjærli (junior elite): Det var første gang på en stund at det hadde vært en slik gruppe. 

Smittevernhensyn hadde redusert antall ritt, men det var gjort meget god innsats både nasjonalt 

og internasjonalt. En spennende gruppe som har mye på gang. 

 

Bjørn Solheim (Menn + Kvinner elite): En sportslig vellykket sesong, med bl.a. gode resultater 

i NM.  
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Truls Veslum (CX): Asker CK arrangerte de første UCI rittene i Norge denne sesongen. Mange 

gode sportslige resultater i inn- og utland. ACK er en stor klubb innenfor CX og har et ansvar for 

å skape aktivitet for alle. 

 

Svein Aalrust (Terreng/ungdom): Vårsesongen preget av smittevernstiltak, høsten hadde gått 

omtrent som normalt. Kala cup rittet i Heggedal hadde blitt avlyst. Flere flotte resultater, bl.a. i 

ungdoms EM stafett. Treningssamling i Trysil populær, med ca 100 deltagere. Det har også blitt 

arrangert “jentekvelder” for å styrke miljøet. 

 

Finn Vegar Nordhagen (Terreng elite): Har oppnådd gode resultater med spesielt en utøver, 

Det er ønskelig at klubben etablerer en større satsing på elitemiljøet, også på rundbane  og ikke 

bare maraton. 

 

Knut Aanonsen (Landevei/tur): Lite rittaktivitet på våren. Mye trening gjenomført, det har blitt 

lagt vekt på å bygge et godt sosialt miljø. Trening tre ganger i uken. Innetrening har vært viktig. 

Planlegger to lag til Styrkeprøven (hhv. Lillehammer-Oslo og Trondhjem-Oslo). 

 

Kristian Gullhav (Landevei barn/ungdom): Bra sesong med høy aktivitet og gode resultater. 

Omtrent 20 aktive med et stort spenn i nivå. Trener både landevei og terreng. Har hatt egne 

trenere, men disse er nå uaktuelle, så nye må skaffes. Arrangerte bakketempo i Oslo 

Landeveiscup, godt mottatt.  

 

Andreas Haug Aalby (Enduro): En liten gruppe som holder godt sammen. Tur til Hafjell 

populært, med 11 deltagere. Deltatt i de rittene som har vært mulige, bl.a. Drammen. Egne ritt er 

også arrangert med ungdomsklasse (13 år +). 

 

Anne-Lise Katle (Stigruppe): Liten gruppe med kvinner. Konkurrerer ikke, men utfordrer 

hverandre på stier. Ingen krav til å være medlem i ACK for å delta på treningene. Ren 

kvinnegruppe, men menn kan også møte opp.  

Utfor: Vanskelig å få kontakt med kommunen. Vi ønsker at skiheisen skal gå også om sommeren. 

 

Ninni Bjerkøy (Bane-Velodrom): Er innvalgt i Velodromstyret. Viktig å fylle velodromen med 

aktivitet når den står ferdig. 

 

Leder Bjørn Solheim spurte så om det var spørsmål eller tillegg til det som var fremlagt. Det 

kom ingen merknader og beretningen ble ansett som vedtatt. 

 

Organisasjonsplan. Denne ble behandlet før punkt 10.  Leder ba årsmøtet gi styret fullmakt til å 

gjøre nedringer på planen i henhold til behov. 

 

Enstemmig godkjent. 

 

6. Behandle regnskap i revidert stand 
Ole Jørgen Rød redegjorde for det utsendte regnskapet. Lavere aktivitetsnivå hadde gjort at 

klubben har “spart” penger. Klubbens økonomi er sterk.  Balansen viser at vi har godt med 

penger “på bok”.  
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Stig Fjærli lurte på om klubbilen nå var gjeldfri. Bjørn Solheim informerte om at bilen ble kjøpt 

inn kontant, uten opptagelse av lån. Dette ble bekreftet av Åge Staff. 

 

Det kom ikke flere kommentarer, så regnskapet ble ansett som godkjent. 

 

Kontrollutvalgets rapport.  

Knut Aanonsen refererte den utsendte rapporten. Dette var første gang at et kontrollutvalg la 

frem sin beretning. Utvalgets mandat er noe bredere enn revisjon av regnskap.  Utvalgets arbeid 

har blitt noe hemmet av manglende utsendelser av dokumenter fra styrets side. Utvalget hadde 

derfor prioritert noen oppgaver, som regnskapsrevisjon, rutiner for utbetalinger, bruken av 

klubbilen og rutiner for varsling og politiattester.  

 

Kommentarer:  

1. Det har vært vanskelig å få tilsendt referater fra styremøtene  

2. Regnskapet er kontroller ved stikkprøver og det kjennes ikke til andre forhold som kan 

påvirke resultatet 

3. Klubben har  ikke god nok rutine for utbetalinger. Det anbefales at styret umiddelbart sørger 

for rutiner slik at utbetalinger godkjennes av to personer 

4. Bruk av klubbilen: Det finnes gode rutiner og avtaler, med de er ikke undertegnet, det må det 

nye styret få etablert. Gruppene bør også belastes for de faktiske kostnadene for bruken av 

bilen 

5. Det anbefales at klubben forbedrer sin informasjonsdeling ved at årsmøteprotokoller og 

annen relevant, ikke personsensitiv informasjon, deles fortløpende gjennom året på klubbens 

medlemssider, bak medlemsinnlogging 

 

Kontrollutvalget har ikke fått sett de nye rutinene som gjelder varsling og innhenting av 

politiattester. 

 

Med disse kommentarene anbefalte kontrollutvalget at beretning og regnskap ble godkjent. 

 

Enstemmig godkjent. 

 

7. Behandle forslag og innkomne saker 
Det var ikke innkommet forslag til styret. 

Styret foreslo at det ble gitt fullmakt til å oppnevne representanter til møter i andre 

organisasjoner som ACK er tilknyttet. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Det ble en debatt om antall styremedlemmer og styrets konstituering. Anne-Lise Katle pekte på 

at det er styret som konstituerer seg selv, bl.a. kassereroppgaven. Stig Fjærli og Knut Aanonsen 

påpekte at det skal velges fem styremedlemmer, i tillegg til leder og nestleder. Det mangler 

derfor ett medlem på valgkomiteens liste.  Erik Thrane foreslo at årsmøtet gav styre retten til å 

supplere seg selv. Dette ble enstemmig vedtatt. 
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8. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift for 2022 
Bjørn Solheim redegjorde.  

a. Styret foreslår uendret medlemskontingent. 

b. Styret foreslår uendret treningsavgift for de yngste  

c. Styret foreslår økt treningsavgift for B/U 9-20 år (kr 1500,-).  

d. Styret foreslå en egne Zwiftavgift på 500 kr. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

9. Vedta budsjett for 2022 
Ole Jørgen Rød redegjorde. Styret har bedt om innspill fra alle gruppene, men ikke alle har 

kommet med innspill. Budsjettet avspeiler en satsing på barn/ungdom. Det et ønske om å holde 

medlemskontingent og treningsavgifter lave. Derfor er det viktig å arbeide for å øke inntekts-

siden. 

 

Det kom ikke noen kommentarer og budsjettet ble ansett som enstemmig vedtatt. 

 

10. Valg 
Valgkomiteens leder, Stig Fjærli, redegjorde. Vanskelig å finne en som kan ta regnskapsdelen. To 

nye styremedlemmer ble presentert, Rune Østvold og Christian Sjurseth. De har begge lang 

fartstid i klubben. 

 

Bjørn Solheim sa at Styret støttet valgkomiteens forslag på ny valgkomite. 

 

Det kom ikke inn forslag på andre kandidater. Valgkomiteens forslag ble ansett som enstemmig 

vedtatt. 

 

11. Avslutning 
Leder Bjørn Solheim takket av Finn Vegar Nordhagen som gå ut av styret. Finn Vegar takket selv 

for en hyggelig tid i klubbens ledelse. Klubben er i god stand, viktig å passe på “sjelen” til 

klubben. 

 

Bjørn Solheim takket så for seg som avtroppende leder og ønsket det nye styret lykke til. 

 

Møtet hevet kl 19.58 

 

Asgeir Mamen 

referent 

 

 

 

 

Ninni Bjerkøy                  Andreas Aalby 

Ninni Bjerkøy (Feb 23, 2022 15:44 GMT+1)
Ninni Bjerkøy

Feb 23, 2022

Andreas Aalby (Feb 27, 2022 09:11 GMT+1)

Feb 27, 2022
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