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Årsmøte Sarpsborg Sykleklubb 
Sted: Nordlo Sarpsborg, Skjebergveien 9, 1738 Borgenhaugen. 
Dato: onsdag 08. februar 2022 kl. 19.00 

 

 

Agenda   

1. Godkjenne de stemmeberettigede 

2. Godkjenne innkalling og saksliste 

3. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 

4. Behandle idrettslagets årsberetninger 

5. Behandle idrettslagets regnskap for 2022 i revidert stand 

6. Behandle forslag og saker til årsmøtet 

7. Fastsette medlemskontingent 

8. Vedta idrettslagets budsjett for 2023 

9. Foreta valg av styret 

A. Styret i henhold til klubbens lovnorm 

B.  Kontrollutvalg med 2 medlemmer 

C. Valgkomite med 2 medlemmer  
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Årsberetning 2022 
 
Styret har gjennomført 3 styremøter i perioden hvor saker / spørsmål er blitt drøftet og vedtatt.  
  
Følgende hovedsaker har styret arbeidet med: 
  

 Diverse aktiviteter 
 Sponsoravtaler 
 Økonomi 

  
 
Diverse aktiviteter 
Dette året og sykkelsesong har også vært preget av ettervirkningene av koronapandemien i 2020 og 
2021. Det er fortsatt lav deltagelse på ritt og en del ritt ble avlyst pga. liten deltagelse/interesse. 
Treningsaktiviteten i klubben ser ut til å være på vei tilbake og vi håper på økt interesse for 
rittdeltagelse i 2023, da det er ønskelig med noen konkrete mål å trene imot. 
 
Klubben søkte om å være teknisk arrangør av Ridderittet på Storedal i samarbeid med Ridderdagene. 
Rittet ble gjennomført den 27.08.2022. 
 
Klubben har gjort avtale med SATS Sarpsborg om styrke og spinning trening i sal for vinter 23. Det kan 
meldes om økt oppslutning om disse felles øktene og det er hyggelig.  
 
Sponsoravtaler 
Vi har fornyet sponsoravtalen med Sykkelstasjonen med rabatterte satser på sykler, materiell og 
reparasjoner/service. Vi er veldig fornøyde med deres service og sykkelkunnskap.  
For øvrig har vi videreført avtalene med våre faste sponsorer. Vi vil få takke våre trofaste sponsorer 
for deres bidrag til drift av klubben. 
  
Økonomi 
Vi har pr 31.12.22 totalt 177 medlemmer.  
Klubben har en sunn økonomi med et regnskapsmessig underskudd på kr. -43.765,57 inkl. 
finansinntekter/kostnader. 
Fortsatt lite bruk av midler i de ulike gruppene, men et etterslep på kostnader til dekning av klubbandel 
vedr draktsalg til medlemmene for 2020 og 2021 medfører et underskudd i 2022. 
Det er utbetalt honorer til styret med kr 28.000,-. 
Vi ønsker økt aktivitet i klubben for 2023 sesongen, og har lagt dette inn i budsjettet for 2023, samt at 
det er avsatt midler til klubbens 50 årsjubileum i 2023.  
 
 
Sarpsborg, 30.01.2023 
 
Øystein Kongsbakk 
Leder  
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Årsberetning landeveisgruppa 2022  
2022 sesongen ble en mer normal sykkelsesong enn de 2 tidligere sesongene som var preget av 
koronasituasjonen med avlyste ritt og begrensninger, fortsatt så preges sykkelmiljøet av 
ettervirkningene fra covid 19, med liten interesse for rittdeltagelse og en del avlyste arrangementer. 

I tiden før påske var en del av klubbens medlemmer samlet på Mallorca i privat regi. Det ble 
gjennomført sykkelturer på flere nivåer og det var et veldig hyggelig og sosialt samlende opphold og 
en god start på vårsesongen.   

Det ble ikke noen organiserte rulletreninger i helgene, da det ikke var noen interesse for 
lagkonkurranser pga. litt manglende treningsgrunnlag fra sesongene før, men i 2023 vil dette blir 
gjenopptatt da klubben skal delta på lagkonkurransen Lillehammer - Oslo.  

Treningsmessig så ble sesongen 2022 gjennomført med bra deltagelse på tirsdag og torsdag øktene. 
Første ordinære tirsdagøkt ble avholdt 12.04.22. Disse øktene gir en variert og bra trening. Det sykles  
som regel delt i 2 grupper etter Berg Kirke hvor Reidar Ølmheim organiserte gruppe 2.  

På torsdager er det stort sett en fast gjeng som sykler fra Borg Bryggeri, drag opp Trøsken, via 
Svinndal og nytt drag til Missingmyr, rolig til Solli, bakkedrag til Stikkaåsen og spurt ved Bjørnstad.     

På helgene var det bra aktivitet, med avtalte sykkelturer annonsert på Facebook. 

Litt rittdeltagelse har det vært: 

På Master NM fellesstart deltok følgende fra klubben: Aleksander Sørli (9. plass M35-39), Kenneth 
Johnsrud-Larsen (12. plass M30-34) og Miroslaw Maslanka (13. plass M55-59).  

Raymond Thoresen (M60-64) hev seg rundt og tok seieren i Follorittet.   

Da bretter vi opp armene og gjør oss klare for 2023 sesongen, den 50. sesongen i klubbens historie. 

 

Mvh Landeveisgruppen 
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Årsberetning stigruppa 2022 
 
2022 sesongen ble heller ikke som man hadde håpet på når 2021 sesongen ble avsluttet. Vi har ikke 
gjennomført noe av felles aktiveiter som de tidligere årene. Fastride i Kalnes skogen ble ikke 
gjennomført dette året heller. Vi tar sikte på å komme tilbake med denne sammenkomsten i "Happy 
Corner" i 2023. 

Det som er flott er at stiene stadig blir brukt og at det er aktivitet i Kalnes skogen av singel ryttere 
som stikker innom.  

Det har vært gjennomført noen fellestreninger på mandager og onsdager tidlig på sesongen. 
Dessverre har det ikke vært noen felles aktiviteter på høsten da oppmøtet var særdeles lavt eller helt 
frafallende.   

Alle klubbens medlemmer er velkommen til turer i Kalnes skogen med oss. Vi tilpasser oss etter de 
som møter opp. 

 

For stigruppa, 

Anders Lindh,  
Opp- ned og sidemann 2022 
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Årsrapport terrenggruppa 2022 
Vi har i år også savnet en egen oppmann eller 2 som tar tak i gjennomføring av fellestreninger på 
terrengsykling (grusgamp).  

Er det noen som skulle føle seg kallet for dette er det bare å kontakte noen i styret.   

Det har vært få ritt som har blitt arrangert i 2022. De som har blitt arrangert har hatt noe deltagelse 
fra medlemmer i klubben.  

På Grenserittet så startet det i år 20 medlemmer fra klubben. 

Marit Landsverk Dale tok seieren i klasse K65-69 og Bjørn Mathisen tok seier i klasse M70-74. 

Ønsker alle klubbmedlemmer lykke til med 2023 sesongen. Nyt sykkelturene i skog og mark.  

 

Mvh  
Anders Lindh 
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Årsberetning jentegruppa 2022 
 
Jentegruppa har i 2022 bestått av Lise Hoff Johannessen som oppdame, Lene som landeveisansvarlig 
og Randi som terrengansvarlig.  
 
Det har vært faste treninger på torsdager på terreng, med oppmøte på Esso i Borregårdsbakken kl 
18.00. Mandager har vi hatt faste turer på landeveisyklene. Vårsesongen ble som vanlig avsluttet 
med sykkeltur og is på ISI Bar i Høysand. 
 
Årets fellestur gikk til Gautefall med fantastisk terrengsykling til Himmelriket og rundt Canvas Hotel. 
Dette ga opptur og mersmak for de som var med og fulgte oss på sosiale medier. Kanskje vi får med 
flere enn 6 på tur neste år? 
 
I gjennomsnitt har det vært ca 4-6 stk på treningene. 
 
Vi har for det meste brukt facebook til å avtale turene, men de har også blitt delt på mail der det har 
vært behov for ekstra informasjon. 
 
Vi håper flere melder sin interesse og at vi blir en større gjeng, både på landevei og terreng.  
 
Ved utgangen av 2022 var det ca 24 kvinner som var medlem i Sarpsborg Sykleklubb. I 2021 var det 
25 kvinnelige medlemmer.  
 
Sarpsborg 29. januar 2023 
 
Lise Hoff Johannessen 
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Regnskap 2022 
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Balanse 2022 
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Saker til årsmøtet 2023  
 
Forslag om endring av lovnormen for Sarpsborg Sykleklubb 

 

A) Styret i Sarpsborg Sykleklubb foreslår en endring i paragraf 13 1. ledd i klubbens 
LOVNORM FOR IDRETTSLAG: 

Dagens paragraf: 

§ 13 Årsmøtet 

(1) Årsmøtet er idrettslagets øverste myndighet, og avholdes hvert år i januar11 måned. 
 
 

Ny paragraf: 

§ 13 Årsmøtet 

(1) Årsmøtet er idrettslagets øverste myndighet, og avholdes hvert år i februar11 måned. 
 
 
 

Styrets begrunnelse: 

Styret synes det er fornuftig at kasserer og kontrollutvalg få bedre tid til å avslutte 
årsregnskapet og gjøre kontroll av dette innen rimelig tid før årsmøtet.  
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B) Styret i Sarpsborg Sykleklubb foreslår en endring i paragraf 15 1. ledd i klubbens 
LOVNORM FOR IDRETTSLAG: 

Dagens paragraf: 

§ 15 Årsmøtets oppgaver 

(1) Årsmøtet skal12: 
 
1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 
3. Velge dirigent(er), referent (er)13 samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.  
6. Behandle forslag og saker. 14 
7. Fastsette medlemskontingent. 
8. Vedta idrettslagets budsjett 
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.15 
10. Foreta følgende valg:16 

a) Leder og nestleder 
b) 3 styremedlemmer17 og 1 varamedlem 
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 
d) 2 revisorer18  
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett. 
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. 
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Ny paragraf: 

§ 15 Årsmøtets oppgaver 

(1) Årsmøtet er idrettslagets øverste myndighet, og avholdes hvert år i februar11 måned. 
 
1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 
3. Velge dirigent(er), referent (er)13 samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.  
6. Behandle forslag og saker. 14 
7. Fastsette medlemskontingent. 
8. Vedta idrettslagets budsjett 
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.15 
10. Foreta følgende valg:16 

a) Leder og nestleder 
b) 3 styremedlemmer17 og 1 varamedlem 
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 
d) Kontrollutvalg med leder og 1 medlem18  
e) Valgkomite med leder, 1 medlem og 1 varamedlem. 

 
 

Styrets begrunnelse: 

Revisorer er erstattet av et kontrollutvalg i henhold til NIF’s lovverk, og skal velges på 
årsmøtet. Dette er hensyntatt i styrets forslag. 
I henhold til NIF’s lover skal valgkomite velges på årsmøtet. Styret anser at 1 medlem av 
valgkomite er tilstrekkelig. 
Tidligere punkt e) Valg av «Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget 
har representasjonsrett» utgår da årsmøtet i 2018 vedtok at «Styret oppnevner representanter til 
ting og andre møter i overordnede organisasjonsledd», jfr. lovnorm § 18. 2 ledd punkt C. 
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Budsjett 2023 
 

 
 
 


