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Protokoll fra årsmøte i CK Elverum  - mandag 2.mars 2020 kl.19.00 – 21.00. 
 
Sted: Scandic Elgstua. 
 
 
Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede. 
21 stemmeberettigede ble enstemmig godkjent.   
 
Sak 2: Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden:   
Innkalling, sakliste og forretningsorden ble enstemmig godkjent. 
 
Sak 3: Valg av dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen: 
Valg av dirigent: Kjell Bjertnes 
Valg av referent: Rolf Brennodden 
Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen: Bjørn Tore Høiåsen og Knut Ivar Ulfsbøl. 
Alle valg ble enstemmig godkjent. 
 
Sak 4: Behandle årsberetning: 
Leder Kjell Bjertnes gjennomgikk styrets fremlagte årsberetning.   
Utover merknaden om at det manglet enkelte ritt som medlemmene hadde deltatt i, var det ingen 
merknader eller spørsmål til styrets fremlagte årsberetning.  
Årsberetning enstemmig godkjent. 
 
Etter behandling av årsberetningen foretok leder Kjell Bjertnes en presentasjon av Løvberget 
Sykkelpark. 
 
Sak 5: Behandle regnskap i revidert stand: 
Kasserer Rolf Brennodden gjennomgikk styret fremlagte regnskap for 2019.  
Ingen merknader eller spørsmål til styrets fremlagte regnskap. 
Regnskapet er revidert av Ivar Richard Larsen og Olaf Johan Thomasgaard uten merknader.  
Regnskapet f.o.m. 2020 vil bli ført av Vekstra. 
Regnskapet enstemmig godkjent. 
 
Sak 6: Behandle forslag og saker: 
Ingen forslag eller saker er innkommet. 
 
Sak 7: Fastsette medlemskontingent: 
Styrets forslag er uendret medlemskontingent for 2021.  
Dvs. 150.-kr for barn, 350.-kr for voksne og 600.-kr for familiemedlemskap.  
Styret må foreta enkelte grep i forhold familiemedlemskap og at det nå kreves personregistrering. 
Styrets forslag til medlemskontingent for 2012 enstemmig godkjent. 
 
Sak 8: Vedta budsjett og handlingsplan: 
Styret har ikke lagt frem noe budsjett eller handlingsplan til behandling, men ønsker at årsmøte 
gir det nye styret fullmakt til å utarbeide dette. 
Årsmøte ga enstemmig, styret fullmakt til å utarbeide budsjett og handlingsplan for 2020. 
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Sak 9: Valg: 
Valgkomiteen ved leder Knut Ivar Ulfsbøl presenterte sin innstilling til styresammensetning: 
 
Leder: Kjell Bjertnes – gjenvalg for 1 år. 
Nestleder: Vidar Kjønsberg – ikke på valg. 
Kasserer: Anita Svehagen – ny for 2 år. 
Sekretær Ingrid Bergebakken – gjenvalg for 2 år. 
Styremedlem Bjørn Tore Høiåsen – gjenvalg for 1 år. 
Styremedlem Sivert Jacobsen – ny for 2 år. 
Varamedlem Thomas Rusten – ny for 2 år. (Ønskelig at varamedlemmet innkalles til styremøter). 
 
Kontrollkomite (lovpålagt – erstatter revisorer): 
Rolf Brennodden – ny for 1 år. 
Siv Storsveen – ny for 2 år. 
Varamedlem Solrun Flatås Risnes – ny for 2 år. 
 
Valgkomiteens innstilling til styresammensetning ble enstemmig godkjent av årsmøte.  
 
 
Årsmøte foreslo Heidi Skoglund som nytt medlem av valgkomiteen.  
Ingen varamedlem valgt. 
Enstemmig godkjent.   
 
Valgkomiteen ser da slik ut: 
Bengt Arne Storsveen – frem til 2021. 
Odd Erik Farstad – frem til 2022. 
Heidi Skoglund – frem til 2023. 
Ingen varamedlem valgt. 
 
Årsmøte ga enstemmig styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter. 
 
 
 
 
 

Elverum, 2.mars 2020. 
 
 
 

Kjell Bjertnes                                     Bjørn Tore Høiåsen                                Knut Ivar Ulfsbøl 
Leder             


