
 

 

PROTOKOLL 
 
  
      Protokoll fra årsmøte i Lillehammer Cykleklubb 18. mars 2020 
 
Til stede var 12 stemmeberettigede medlemmer.  Møte ble avholdt digitalt via Teams. 
 

1. Åpning 
Klubbens styreleder ønsket velkommen. 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 

3. Valg av møteleder og referent 
• Møteleder: Rolf Borgos 
• Referent: Eirik Haagensen 
• To som skal undertegne protokollen: 

o Anders Brenningen 

o Hilde Håkenstad 

4. Årsberetning 
Styrets årsberetning ble presentert.  
 
Årsmøtet godkjente årsberetningen for 2020. 
  

5. Regnskap for 2020 
Regnskapet viser et underskudd kroner 356.476. 
 
Egenkapitalen til klubben er på kroner 4.139.699 
 
Bankinnskudd og kontanter utgjør kroner 3.845.536 

 
Sum eiendeler i klubben er kroner 4.514.059 
 
Årsmøtet godkjente enstemmig regnskapet for 2020. 

6. Kontrollutvalgets beretning 2020 
Revisjonsberetning fra kontrollutvalget bestående av Einar Grimstad og Sivert 
Fandrem ble presentert. 
 
Beretningen inneholder en merknad knyttet til drift av idrettslaget: «Det bør 
formaliseres et samarbeid mellom styre og kontrollutvalg, og en plan for oversendelse 
av protokoller og regnskapsrapporter må settes opp.»   



 

 

Kontrollutvalget har ingen merknader til regnskapet inneholder ingen merknader. 
 
Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og Lillehammer Cykleklubbs 
årsregnskap for 2020 godkjennes av årsmøtet. 
 
Årsmøtet tok kontrollutvalgets revisjon til etterretning. 

7. Innkomne forslag 
Det forelå ingen innkomne forslag 

8. Kontingenter 2022 
Kontingenten for 2022 ble satt til 500 kroner for enkeltmedlem og 1000 kroner for 
familiemedlemskap   

9. Budsjett 2021 
Fremlagt budsjett med et underskudd på kroner 495.330 ble vedtatt 

  

10. Valg 
 

Nytt styre 2021: 

Leder: Rolf Borgos     Gjenvalg leder for 1 år 
Nestleder: Eirik Haagensen   Ikke på valg 
Styremedlem Per Erik Mæhlum   Ikke på valg 
Styremedlem Frode Stiansen  Ny, valgt for to år 
Styremedlem Kjersti Isaksen   Gjenvalg for to år 
Styremedlem Ingvill Helset    Ny, valgt for to år 
Varamedlem Eirik Josten    Ikke på valg 
Varamedlem Kari Svelstad Kittilsen  Ny, valgt for to år 

  
 Forslag til honorar fra valgkomiteen: 
 Styreleder: kr 0 
 Nestleder: kr 0 
 Øvrige medlemmer og varamedlemmer: kr 0 
  

Årsmøtet slutter seg enstemmig til valgkomiteens innstilling når det gjelder 

medlemmer i styret og styrehonorar for 2021. 

 

Representanter:  

Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til ordinært sykkelting, 

ekstraordinært sykkelting, styrer og utvalg. Enstemmig vedtatt. 

 

Valgkomité for 2020:  



 

 

Leder: Nils Anders Helset  

Medlem: Thomas Sunde 

Medlem: Hilde Grøneng  

Varamedlem: Ikke valgt, styret får fullmakt til å utpeke varamedlem  

 

Årsmøtet slutter seg enstemmig til styrets innstilling når det gjelder 

valgkomiteen for 2021 

 

Kontrollutvalg: 

Medlem: Marianne Wedum 

Medlem: Einar Grimstad 

Varamedlem: Sivert Fandrem 

 

Årsmøtet slutter seg enstemmig til innstillingen for kontrollutvalg for 2021 

 

 

  
 

Lillehammer, 18. mars 2021 
Eirik Haagensen, referent 

 
  

Undertegnelse og godkjenning av referat årsmøte  
 
 
 
 Anders Brenningen    Hilde Håkenstad 
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