
Protokoll fra årsmøte i Raufoss og Gjøvik Sykleklubb  

Protokoll fra årsmøte i Raufoss og Gjøvik Sykkelklubb 

Årsmøtet ble avholdt 23 mars 2021 kl 19:00 i Digital form i Teams.  

Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede  

Styret redegjorde for antall personer som var til stede ved oppstart av årsmøtet som 
styret anså for stemmeberettigede. Følgende hadde ordet i saken: Tom Gullberg. 
Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende antall stemmeberettigede medlemmer: 9.  

Enstemmig vedtatt.  

Sak 2.1 Godkjenning av innkalling  

Styret fremla forslag om at innkallingen ble godkjent. Følgende hadde ordet i saken: 
Tom Gullberg. Vedtak: Årsmøtet godkjente innkallingen.  

Enstemmig vedtatt.  

Sak 2.2 Godkjenning av saksliste  

Styret fremla forslag til sakliste for godkjenning av årsmøtet. Følgende hadde ordet i 
saken: Tom Gullberg. Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende sakliste: 1. Godkjenne de 
stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forslag til forretningsorden 
3. Valg av dirigent, sekretær, 2 representanter til å undertegne protokollen, 2 til 
tellekorps. 4. Behandle årsmeldingen fra styret, de enkelte gruppene og aktive rytter 
med personlig støtte 5. Behandle regnskapet for 2020. 6. Fastsette 
medlemskontingenten 7. Behandle budsjett for 2021 8. Organisasjonsplanen 9. 
Innkomne saker 10. Valg  

Enstemmig vedtatt.  

Sak 2.3 Godkjenning av forretningsorden  

Styret fremla forslag til forretningsorden for godkjenning av årsmøtet. Følgende hadde 
ordet i saken: Tom Gullberg. Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende forretningsorden:  

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten. 2. Protokollen føres av den valgte 
sekretæren. 3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med 
unntak for innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første gang og 3 min. andre 
gang og 2 min. tredje gang. 4. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talelisten 
etter behov. 5. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid. 



6. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med 
representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. 
Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er 
satt, eller saken er tatt opp til votering. 7. Med unntak av lovendringer avgjøres alle 
vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og 
stemmene regnes som ikke avgitt.  
8. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med 
antall stemmer for og imot.  

Enstemmig vedtatt.  

Sak 3.1 Valg av dirigent  

Styret foreslo Ove Kåseth som dirigent. Følgende hadde ordet i saken: Tom Gullberg. 
Vedtak: Årsmøtet valgte Ove Kåseth som dirigent.  

Enstemmig vedtatt.  

Sak 3.2 Valg av referent  

Styret foreslo Roar Solli som referent. Følgende hadde ordet i saken: Tom Gullberg 
Vedtak: Årsmøtet valgte Roar Solli som referent.  

Enstemmig vedtatt.  

Sak 3.3 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen  
Styret foreslo Geir Stavdal og Tore Andre Bjørge til å underskrive protokollen. Følgende 
hadde ordet i saken: Ove Kåseth. Vedtak: Årsmøtet valgte Geir Stavdal og Tore Andre 
Bjørge til å underskrive protokollen.  

Enstemmig vedtatt.  

Sak 4 Behandling av idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle 
gruppe-årsberetninger 

Styret fremla idrettslagets årsberetning for godkjenning av årsmøtet. Følgende hadde 

ordet i saken: Ove Kåseth. Vedtak: Årsmøtet godkjente årsberetningen.  

Enstemmig vedtatt.  

Sak 5 Behandling av årsregnskapet for 2020  



Styret fremla idrettslagets regnskap i revidert stand for godkjenning av årsmøtet. 
Følgende hadde ordet i saken: Beate Paulsrud. Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapet 
som viser et overskudd.  

Enstemmig vedtatt.  

Sak 6.1 Fastsette medlemskontingent  
Styret fremla forslag til medlemskontingent for fastsettelse av årsmøtet. Følgende hadde 
ordet i saken: Ove Kåseth. Vedtak: Årsmøtet fastsatte følgende medlemskontingent: 
500,- for enkeltmedlem, 700,- for familie og 200, for støttemedlem.  

Enstemmig vedtatt.  

 

Sak 6.2 Fastsette treningsavgift  
Årsmøtet ga gruppestyret Triatlon fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppenes 
aktivitet.  

Enstemmig vedtatt.  

Sak 7 Vedta idrettslagets budsjett  

Styret fremla forslag til budsjett for vedtak av årsmøtet. Følgende hadde ordet i saken: 
Beate Paulsrud. Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag til budsjett.  

Enstemmig vedtatt.  

Sak 8 Behandling av idrettslagets organisasjonsplan  

Styret fremla forslag til organisasjonsplan for behandling på årsmøtet. Følgende hadde 
ordet i saken: Ove Kåseth. Vedtak: Årsmøtet tar styrets forslag til organisasjonsplan til 
etterretning.  

Enstemmig vedtatt.  

Sak 9 Behandling av forslag og saker Sak  
 

Ingen. 

 



Sak 10 Valg  

10.1 Valg av styreleder: ikke på valg. 

10.2 Valg av nestleder: valgkomiteen foreslo Geir Stavdal som nestleder. Følgende 
hadde ordet i saken: Ove Kåseth. Vedtak: Årsmøtet valgte Geir Stavdal som nestleder.  

Enstemmig vedtatt.  

10.3 Valg av kasserer:  ikke på valg. 

10.4 Valg av sekretær: Valgkomiteen foreslo Roar Solli som sekretær. Følgende hadde 
ordet i saken: Ove Kåseth. Vedtak: Årsmøtet valgte Roar Solli som sekretær. 

Enstemmig vedtatt.  

10.5 Valg av øvrige styremedlemmer: Valgkomiteen foreslo gjenvalg for Vidar Mehl 
og Karoline Røste Omdahl som styremedlemmer.. Følgende hadde ordet i saken: Ove 
Kåseth. Vedtak: Vidar Mehl og Karoline Røste Omdahl ble gjenvalgt til styremedlemmer. 

Enstemmig vedtatt.  

 
10.6 Valg av varamedlemmer: Valgkomiteen foreslo gjenvalg for Knut Norland som 
varamedlem. Følgende hadde ordet i saken: Ove Kåseth. Vedtak: Knut Norland ble 
gjenvalgt som varamedlem.  

Enstemmig vedtatt.  

10.7 Valg av kontrollkommite: Valgkomiteen foreslo gjenvalg for Johannes Skaug som 
leder. Styremedlem og varamedlem ikke på valg.Følgende hadde ordet i saken: Ove 
Kåseth. Vedtak: Johannes Skaug ble gjenvalgt som leder.  

Enstemmig vedtatt.  

10.8 Valg av representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd der 
idrettslaget har representasjonsrett 



Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter i ting og møter der idrettslaget 
har representasjonsrett.  

Enstemmig vedtatt.  

10.9 Valg av leder i valgkomiteen: Valgkomiteen foreslo gjenvalg for Christer Svingen 
som leder. Følgende hadde ordet i saken: Ove Kåseth. Vedtak: Christer Svingen ble 
gjenvalgt som leder. 

10.7 Valg av medlemmer i valgkomiteen: Valgkomiteen la ikke frem noen kandidater 
til medlem eller varamedlem. Ingen meldte seg til verv på årsmøtet. Følgende hadde 
ordet i saken: Ove Kåseth.  Vedtak: Årsmøtet ga styret oppgaven i å finne kandidater til 
medlem og varamedlem for valgkomiteen. 

Sted: Gjøvik   Dato:   06.04.2021 
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Saksliste årsmøte for året 2020    
1. Godkjenne de stemmeberettigede 
2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forslag til 

forretningsorden 
Forslag til forretningsorden: 
1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.  
2. Protokollen føres av den valgte sekretæren. 
3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme 

sak. Med unntak for innledningsforedrag settes taletiden til: 5 
min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min. tredje gang.  

4. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talelisten etter 
behov.  

5. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 
min. taletid. 

6. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være 
undertegnet med representantens navn. Forslag kan bare 
fremmes i saker som står på sakslisten. Tidligere forslag kan 
ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek 
er satt, eller saken er tatt opp til votering.  

7. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved 
flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, 
og stemmene regnes som ikke avgitt. 

8. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, 
forslag og vedtak med antall stemmer for og imot. 
 

3. Valg av dirigent, sekretær, 2 representanter til å 
undertegne protokollen, 2 til tellekorps. 

4. Behandle årsmeldingen fra styret, 
kontrollutvalget, de enkelte gruppene og aktive 
rytter med personlig støtte 

5. Behandle regnskapet for 2020 
6. Fastsette medlemskontingenten 
7. Behandle budsjett for 2021 
8. Organisasjonsplanen 
9. Innkomne saker 
10. Valg 

 



  



4. Årsberetning fra styret, arrangement, utvalg og 
utøvere. 
 
Styrets beretning 
 
Raufoss og Gjøvik SK er en klubb i fortsatt god utvikling, både sportslig og økonomisk. 
 Pr 31.12.2020 hadde klubben 103 betalende medlemskap fordelt slik: 71 
enkeltmedlemskap, 30 familiemedlemskap og 2 støttemedlemmer. Det er en nedgang 
på 7 enkeltmedlemskap, 5 familiemedlemskap og uforandret støttemedlemskap fra 
2019. Totalt antall medlemmer i registeret er 247 (nedgang fra 270 i 2019). 
 
Alle innmeldinger og utmeldinger må gjøres direkte i MinIdrett systemet 
(https://minidrett.nif.no/) av medlemmer selv. Der registreres også familierelasjoner og 
hvilke utvalg man ønsker (landeveg, offroad, triatlon osv). Gyldig medlemsbevis for 
inneværende år kan lastes ned der når medlemsavgift er betalt.  
 
Styret har hatt 3 styremøter i 2020. 
 
Styret har innarbeidet gode rutiner for aktiviteter og arrangement og har derfor ikke hatt 
behov for mye møtevirksomhet. Salg av klubbklær ordnes av Bioracer og rittene TTTR 
og Styrkeprøven ble avlyst pga smitteverntiltak i tråd med myndighetenes retningslinjer. 
Tapt inntekt på TTTR ble søkt om fra Innlandet Fylkeskommune og innvilget så 
økonomisk kom klubben godt ut av det. 
 
Rent Idrettslag 
RGSK var ett av de første sykkelklubbene i Norge som ble sertifisert som Rent 
Idrettslag. Vi er re-sertifisert og tar dette på største alvor. Som en følge av dette har 
deler av styret og samtlige aktive utøvere, trenere, og foreldre som ønsket dekket 
overnatting tatt programmet Ren Utøver. Vi oppfordrer alle medlemmer om å 
gjennomføre gratis kurset on-line for egen opplæring og kompetanseheving vedrørende 
det å være ren utøver (https://renutover.no). 
 
Representasjon 
Ingen 
 
Dugnad 
Det ble ikke gjennomført noen dugnadsinnsats i 2020.  

 



Arrangement 
 
Trim Tråkk Toten Rundt: Avlyst. 
 
Styrkeprøven Gjøvik – Oslo: Avlyst 
 
Den Store Styrkeprøven - vakthold: Avlyst 
 
Mjøskross: Avlyst. 
 



 



 

Utvalg 
 
 
MTB Barne/ungdoms gruppe  
 
Rundt 20 utøvere deltok på aktivitetene som foregikk på stier rundt Vind Idrettsplass. 
Deltakere i alderen fra 8 til 15 og med store forskjeller på ferdighetsnivå førte til at de ble 
delt inn i flere grupper for å tilpasse aktivitetene. 
 
 
Landeveg junior 
  
Ingen utøvere. 
 
Landeveg Damegruppe 
 
Ingen utøvere. 
 
Landeveg 1 
 
Alle ritt ble avlyst og ingen faste treninger ble organisert. 
 
 
 
Landeveg 2 
 
Alle ritt ble avlyst og ingen faste treninger ble organisert. 
 
MTB senior 
 
Aktiviteter foregikk stort sett på stier og grusveier i Gjøvik-området og hadde rundt 15 
personer. Trans-Østerdalen (3-dagers ritt) ble ett av veldig få ritt som ble gjennomført, 
og med gode prestasjoner av klubbens elite- og aldersklasse-utøvere (totalt 9 
deltakere).  
 
Triatlon 
 
Svømming innendørs ble avlyst mars-juli pga smitteverntiltak. De fleste konkurranser 
ble avlyst og utsatt til 2021, men noen ble gjennomført - Ironman Latvia (Morten), 
Coastman NM fulldistanse (Beate)  og NM Sprint og NM Olympisk (Ove og Tom). 
Organisert svømmetrening startet igjen på høsten i Trandberghallen/Raufoss badeland 
med varierende oppmøte. 
 



 

  



Oppsummering fra utøvere med støtte 
 
 
 
Martin Røste Omdahl 
 

Resultater fra sesongen 2020: 

Costa blanca Bike race: 20 plass 

Andalucía Bike Race 6-dagers:41 plass 

Trysil-knut rittet: 2 plass 

Kongerittet: 2 plass 

NM maraton Helterittet: 8 plass 

Trans østerdalen 3-dagers: 6 plass 

Hanekamp: 2 plass 

Grenserittet light: 1 plass  

Lygna Opp: 1 plass 

 
Vidar Mehl 
 
2020 sesongen ble kort og spesiell pga Corona. Ble ikke syklet mange ritt så lite å 
oppsummere egentlig. Deltok i de rittene som var. Seier på ene etappen på Trans 
Østerdal var sesongen høydepunkt. Utover det få ritt og dermed lite å skrive om. 

 
Roar Sollie 
 
Noen resultater fra 2020: 

- Hadeland bikepark 5.plass 

- Hamarrittet: Landeveisritt og jeg hang med teten i gruppa inn til spurten 

- Kongerittet: 24.pl elite i tidenes største og sterkeste startfelt 

- Trysil-Knut rittet: 2.plass M40 

- Lillehammer MTB Weekend rundbane: seier begge dager, både XCC og XCO i M40 

- NC Trans Østerdalen 13.plass sammenlagt i elite etter feilsykling og 10min tap siste 
etappe som jeg tapte 2 plasser på 



- NM Maraton Helterittet, 2.pl M40 

 
 
 
 
Tobias Ugland 
 
Resultater 2020: 
 

Dato Ritt Arangør Type ritt 
Plasserin
g 

6/21/2020 Hamar rittet Ottestad CK Turritt 11 

7/16/2020 
Tour te Fjells etappe 
1 Valders CK NC 126 

7/17/2020 
Tour te Fjells etappe 
2 Valders CK NC 107 

7/18/2020 
Tour te Fjells etappe 
3 Valders CK NC 85 

7/19/2020 
Tour te Fjells etappe 
4 Valders CK NC 94 

8/23/2020 NM sr Ringerike CK NM 101 

9/12/2020 NM U23 Sandes CK NM 55 
9/13/2020 Norgescup Sandes Sandes CK NC 83 
9/20/2020 Femsjøen Rundt Halden CK Turritt 13 

 

 
Odd Erlend Hansen Berg 
 
2020 sesongen ble en merkelig sommer med få ritt og lite organiserte konkurranser. 
Likevel fikk vi kjørt noen ritt med varierende hell. Det største høydepunktet var da jeg 
satte Norgesrekord på vEveresting under Hope Challenge i juli. Her traff jeg perfekt med 
formen og gjorde en av mine aller beste prestasjoner. Denne formtoppen gjorde at 
formen til NM og Trans Østerdalen ikke var helt der jeg håpet på, og resten av 
sesongen ble etter min mening heller dårlig, da NM endte med DNF og sammenlagtlista 
på Trans viste 9. plass til slutt. Etter en litt skuffende sesong der jeg ikke synes jeg fikk 
vist hva jeg var god for er jeg skikkelig gira på å gjøre det bra i 2121. Treninga er i full 
gang, og formen er stigende.   



5. Regnskap 
 

 
 
 
 

  



 



 



  



6. Medlemskontingenten 2021 
 
Det foreslås å holde kontingenten uendret for aktive enkeltmedlemmer kr. 500,- og for 
familiemedlemskapet kr 700,-. 
 
Videre foreslås det støttemedlemskap/passivt medlemskap pålydende kr 200,-. 
 
Treningsavgift for triatlon-gruppen: styret innstiller at gruppen selv bestemmer avgiften 
ut ifra ønsket aktivitet/deltakelse. 

  



7. Budsjett 



 





 
 

  



8. Organisasjonsplan  
 
Styrets sammensetning i 2020 
 
Leder:     Tom Gullberg    
Nestleder:    Gunn Steen Schnell     
Kasserer:    Beate Paulsrud 
Sekretær:    Roar Sollie    
Styremedlem:   Vidar Mehl  
Styremedlem/Sportslig leder  Odd Erlend Hansen Berg     
Styremedlem (ung):   Karoline Røste Omdahl   
Styremedlem:    Ove Kåseth   
Varamedlem:    Knut Norland  
Valgkomite:    Christer Svingen og Solveig Skottene 
 
 
 
Øvrige gruppekontakter 2020 
 
MTB Barnegruppe:   Roar Sollie 
MTB JR:    - 
MTB Master:    Thomas Hovda    
Landeveg Yngres:   - 
Landeveg Master Gruppe 1  Morten Schnell 
Landeveg Master Gruppe 2 Morten Korslund 
Landeveg Damer   - 
Triatlon    Tom Gullberg 
 
Trim Tråkk Toten Rundt:  Tom Gullberg 
Styrkeprøven:   Tom Gullberg 
Cyclocross NC:   Vidar Mehl 
Web ansvarlig/klubbtøy:  Roar Sollie 
Medlemsansvarlig   Tom Gullberg 
Lisens     Ian Ditlefsen/Tom Gullberg 
 
For 2021 sesongen ønsker klubben gruppekontakter for: 

- MTB Barnegruppe/Jr. 
- Landeveg yngres 
- Landeveg Master gruppe 2 
- Landeveg Damer 



- Landevei yngres 

  



9. Innkomne saker 
 

Ingen 
 

 
 
 

 
 

  



10. Valg 
 
Valgkomiteen legger fram følgende innstilling. 
  

   Nåværende   Nytt valg 2021 
Styret 
Leder    Tom Gullberg   Ikke på valg 

Nestleder    Gunn Steen Schnell  Geir Stavdal 
Kasserer   Beate Paulsrud  Ikke på valg 
Sekretær   Roar Sollie   Ikke på valg 
Sportslig leder  Odd Erlend Hansen Berg Ikke på valg 
Styremedlem   Vidar Mehl   Gjenvalg 
Styremedlem  (under 26) Karoline Røste Omdahl Gjenvalg 
Styremedlem   Ove Kåseth   Ikke på valg 
Varamedlem   Knut Norland   Gjenvalg 
 
Valgkomite   
Leder    Christer Svingen  Ikke på valg 
Medlem       Åpen 
 
Kontrollutvalg 
Leder    Johannes Skaug  Gjenvalg 
Medlem   Morten Korslund  Ikke på valg 
Varamedlem   Thomas Hovda  Ikke på valg 
 
 
Representanter til Ting og andre møter 
Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne representanter der klubben har 
representasjonsrett. 
 
    
For Valgkomiteen  
 
Christer Svingen 

 


