
  ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 

SAGENE IF SYKKEL 

 
Tid:   4. februar 2014 
Sted:   Bjørlsenhallen 
 

Formann Bård Idås åpnet møtet og gikk igjennom de grunnleggende bestemmelser for 
gjennomføring av årsmøtet. 

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

Antall fremmøtte; 23, hvorav 19 var stemmeberettigede. 

 

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 

Vedtak: Innkallingen ble godkjent uten kommentarer 

 

3.  Velge dirigent, referent samt to til og underskrive protokoll 

Bjørn Tscherning Hjulstad ble foreslått til dirigent 

Brede Arntzen ble foreslått til referent 

Olav Magnus Moen og Lars Martin Birkeland ble foreslått til å underskrive protokollen. 

 

Vedtak: alle forslag ble godkjent 

 

Bjørn Tscherning Hjulstad (valgt dirigent) overtok ledelsen av årsmøtet. 

 

4. Behandle Sagene IF Sykkels årsberetning 

Bård Idås (formann) gikk summarisk gjennom årstberetningen. 

Årsberetning er vedlagt protokollen. 

 

Vedtak: årsberetning ble godkjent uten endringer. 

 

5.  Behandle Sagene IF Sykkels regnskap og budsjett 

Tom Lund (kasserer) gikk gjennom regnskap for 2013 og budsjett for 2014. 

Regnskap 2013 og budsjett 2014 er vedlagt protokollen. 

 

Vedtak: årsregnskap og årsbudsjett ble godkjent uten endringer 



6.  Fastsette treningsavgift for Sagene IF Sykkel 

Tom Lund gjennomgikk gjeldende treningsavgift for Sagene IF Sykkel. 

 

Vedtak: Treningsavgift ble vedtatt å forbli uendret (200 kr) da medlemsavgift til Sagene 
Idrettsforening for 2014 har økt fra 300 kr til 400 kr. 

 

7.  Behandle innkomne forslag og saker 

a. Forslag vedtekter Sagene IF Sykkel 

Årstein Skjæveland (styremedlem) gikk gjennom forslag til vedtekter for Sagene IF Sykkel, og 
redegjorde for bakgrunn og hensikten ved vedtektene. 

§ 1-4 som er spesikikke for Sagene IF Sykkel ble lest opp. 

 

For § 2 pkt. 5) ble det vedtatt å endre setningen: 

«Sagenes IF Sykkels klubbtrøye skal benyttes.» 

 Til; 

«Sagenes IF Sykkel sin klubbtrøye skal benyttes.» 

 

Vedtak: Vedtektene inkludert endringen over ble vedtatt ved akklamasjon. 

 

Det ble stil spørsmål om klubbenevnelse for medlemmer av Sagene IF Sykkel som deltar i 
triatlonkonkurranser. Det nye styret bes å avklare dette senere, ved å se på gjeldende 
benevnelser brukt av aktuelle overbyggende forbund og organisasjonsledd. 

 

b.  Forslag KM-datoer 2014  

Bård Idås informerte om styrets forslag til datoer for klubbmesterskap. 

• MTB XC tirsdag 27/5 

• Landevei TT tirsdag 10/6 

• Landevei fellestart tirsdag 5/8 

• MTB grus torsdag 21/8 

• Landevei klatring torsdag 4/9 

 

Vedtak; årsmøtet besluttet å holde på datoene. 

 

 



8.  Valg 

Leder for valgkomiteen Olav Magnus Moen informerte om deres innstilling til nytt styre: 

Formann    Årstein Skjæveland 

Kasserer    Tom Lund 

Directeur Sportif   Frode Kolvik 

Styremedlem    Styrkeprøven AS Bjørn Tore Foss 

Styremedlem    Brede Arntzen 

Varamedlem (2 år)   Bård Idås 

Varamedlem (1 år)   Olav Magnus Moen 

 

Vedtak: 

Det ble holdt egen avstemning for valg av formann 

Årstein Skjæveland ble enstemmig valgt. 

Det ble holdt felles avstemning for de resterende styreverv 

Valgkomiteens innstilling fikk enstemmig tilslutning. 

 

GJENNOMGANG AKTUELLE RITT OG SATSNINGSRITT SAGENE IF SYKKEL 2014 

Det ble etter årsmøtet var hevet, holdt en gjennomgang av aktuelle ritt og potensielle satsningsritt 
for Sagene IF Sykkel av nyvalgte Directeur Sportif, Frode Kolvik. Gjennomgangen ble tatt til 
orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

Oslo 14. februar 2014 

 

 

 

 

 

 

Olav Magnus Moen     Lars Martin Birkeland 


