
Referat årsmøte 03.02.2016 kl. 19:00-21:00, Kløvertun  

 

Årsmøte avholdt med 13 CK Henie medlemmer tilstede i 2 etg Kløvertun. Som andre år fikk vi gode 

innspill og rettledning underveis av erfarne CK Henie’er for å ivareta profesjonell gjennomgang av 

dagsorden.   

 

Agenda fra 

Dagsorden  

Kommentar  

Åpning  Årsmøte åpnet.  

Valg av ordstyrer  Leif Erik Garvik  

Valg av referent  Eivind Skaftå  

Godkjenning av 

saksliste  

Ingen innkomne saker fra medlemmene. Godkjent som den 

foreligger. 

 

Godkjenning av 

årsrapport  

Årsrapport gjennomgått og godkjent med følgende kommentarer.  

Intern revisor skal utnevnes av styre 2016.  

Generell diskusjon vedr rekruttering. Lena Sætre har gjort en 

kjempejobb med Småheniene, diskutert om mulighet til å få 

foreldre til å drive denne gruppen videre. Vi mangler og trenere 

til rekrutter bade landevei og mtb. 

Vakthold på ritt: Vi har fått kommentar fra politi på Os Rundt at 

vaktene må være veldig påpasselig med å stoppe trafikken litt 

oppi kryssene for å gi rytterne godt med plass.  

Godkjenning av 

regnskap  

Godkjent.   

Bemerk at regnskap ikke er revidert.  

Fastsette neste års 

kontingent  

Årsmøte går inn for å holde kontigenten, inkl. familie for 2016 

uendret.  

Godkjenning av neste 

års budsjett  

Godkjent, 30.000kr som ble allokert til å fremme MTB 2015 står 

ubrukt, og ble videreført for 2016.  



Eventuelle innkomne  

forslag  

  

Ingen innkomne forslag.  

Valg av nytt styre  

  

Valgkomiteen presenterte 4 kandidater. 3 av disse trakk seg i 

siste øyblikk, men nye kandidater kom på plass fra deltakere på 

årsmøte. 

Ny leder. Yngve Sælen (1år igjen) 

Styremedlem: Eivind Skaftå (1 år igjen) 

Styremedlem: Ole Jonny Sølberg (1 år igjen) 

Styremedlem: Kjetil Lunde (1 år igjen) 

Styremedlem: Arild Ødegaard (valgt for 2 år) 

Styremedlem: Edvard Ramsvik (valgt for 2 år) 

Valgkomite 2016: Tom Ivan og Kjell Arne  

 

Aktuell debatt  

  

Dette ble tatt underveis i møte. Ønske om å gjenta turen Os – 

Voss fra 2015, samt utvide med en helgetur for MTB til Voss. 

Klubben ønsker økt rekruttering, da er slike turer viktig. Også 

ønske om å få på plass et løypenett med gode mtb alternativer for 

å få flere med. Ønske om at medlemmene blir enda flinkere til å 

ligge ut bilder og oppdateringer på facebook fra aktiviteter. 

 

 

 

 

Eivind Skaftå, 03. feb 2016 


