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1. Valg til praktiske oppgaver under møtet
1. Valg av ordstyrere
2. Valg av to referenter
3. Valg av tellekorps

2. Godkjenning av innkalling og sakspapirer

3. Sentralstyrets rapporter
1. Sentralstyret
2. Regnskap, HR
3. Regnskap, Power
4. Rapport fra medlemssekretær
5. Rapport fra rekvisita
6. Rapport fra ansatt
7. Rapport fra president

4. Rapporter fra virkeområder
I tillegg til rapportene er det ønskelig at virkegrener med evt. informasjon for 2010 legger 
dette inn i rapportene. Disse ble tidligere presentert under «Infosaker», men det oppleves av 
mange hensiktsmessig å presentere dette samlet.

1. Kaffetelt
2. Bønnering 
3. Pilegrimstreffet
4. BikerBibelen
5. HR Racing, inkl. Street Legal
6. Internett
7. MC-messa 2009 – oppsummering

5. Infosaker (ingen avstemming)
1. Indeksregulering av medlemskontingenten for 2010:



I hht. årsmøtevedtak i 2006 kan sentralstyret vedta økning i sentral medlemskontingent 
tilsvarende konsumprisindeksen.  Denne økte med 0,6% fra okt. 08 til nov. 09 (Kilde: 
Statistisk sentralbyrå). Idet endringen i 2008 var litt i underkant av konsumprisindeksen, økes 
derfor medlemskontingenten (evt. driftsandelen av hele kontingenten dersom forslaget om ny 
kontingentordning blir vedtatt) med snaue 0,8% slik: 

● Hovedmedlem: 635 kr, 
● Ektefelle uforandret, 210 kr 

(Satsen blir isteden det halve av hovedmedlem dersom nytt kontingentforslag vedtas i 
sak 6.4)

2. Pilegrimstreffet 2010
3. Kombinert EMC og Pilegrimstreff med 30-årsjubileum, august 2011

6. Saker til avstemming
1. Årsplan for sentralstyret
Sentralstyret foreslår følgende årsplan for 2010:
Årsplanen for 2010 er hovedsakelig en videreføring av tidligere års årsplan – målene er 
fortsatt aktuelle og delvis uoppnådd i fjor, og styret ser ikke at fokus har endret seg vesentlig.
Svært mye av Holy Riders' virksomhet foregår lokalt i hver avdeling. Det er derfor et viktig 
fokus for sentralstyret å stimulere og inspirere engasjementet, overgittheten og 
målbevisstheten i å vinne mennesker i de mijøene der avdelingene virker for Jesus. Dette 
ønskes gjort gjennom å:

• Tilrettelegge for at Guds ord står sentralt og blir forkynt på arrangementer som 
avdelingsledermøter, Pilegrimstreffet etc..

• Utarbeide materiell og rutiner som gjør det lettere å komme ny inn i klubben, få en 
oversikt over klubbens arbeid og målsettinger og som viser kriterier og mål med 
ryggmerket.

• Fortsette å reise på besøk til avdelingene. Presidenten har som målsetting å besøke 
alle avdelinger i Norge/Sverige i løpet av året, mens regionkontaktene har som mål å 
minst besøke avdelingene i sin region i løpet av året.

I tillegg til ovenstående punkter vil selvsagt sentralstyret fortsette å stå for den daglige driften 
av klubben.
Avstemming: Forslaget kan enten vedtas eller forkastes. 
Sentralstyret innstiller på at forslaget vedtas.

2. Budsjett for Holy Riders MC
Budsjett presenteres i 2. årsmøteinnkalling.

3. Budsjett for Power
Budsjett presenteres i 2. årsmøteinnkalling.

4. Ny kontingentordning
Sentralstyret ble på forrige årsmøte bedt om å finne frem til en ordning der kontingent og 
inndekking av lønn for ansatt redaktør slås sammen under én sum. 



Historikk: Dersom denne saken blir vedtatt vil den oppheve vedtak gjort på årsmøtet i 2002, 
da forslaget om kontingentinndekket ansattlønn ble nedstemt til fordel for dagens ordning, der 
avdelingene svarer for sin andel av lønnsutgiftene, vektet etter antall medlemmer i sin 
avdeling. Kongstanken var den gang at ikke enkeltmedlemmer skulle pålegges å dekke «sin» 
andel personlig, men at avdelingen skulle gjøre felles innsats for å fremskaffe andelen 
gjennom forskjellige typer innsamlinger, basarer, arrangementer e.l.. Da avdelingene likevel 
har valgt å legge byrden jevnt fordelt på sine medlemmer vil dette forslaget ikke føre til store 
praktiske endringer.
Forslag: Kontingenten foreslås å omfatte inndekking av lønn for ansatt, og bygges dermed 
opp av to komponenter:

• Driftsandel – tilsvarer nåværende kontingent. Driftsandelen forutsettes indeksregulert  
i hht. konsumprisindeksen.

• Lønnsandel – det som er påkrevd for å dekke inn lønnsutgifter til ansatt.  
Lønnsandelen vil bli justert i hht. medlemstall slik at man kan dekke inn lønnen.

Sentralstyret gis mandat til å foreta justeringene og offentliggjøre disse i første 
årsmøteinnkalling. Dette danner grunnlag for avdelingenes kontingentinnkreving fra 
enkeltmedlemmet.
Samtidig innføres prinsippet om halv kontingent for ektefelle. For 2010 blir tallene:

• Kontingent, enkeltmedlem: 1100,- kr, (Herav driftsandel: 635,- og lønnsandel: 465,-)
• Ektelfelle: 550,- kr (halvparten av enkeltmedlem).

Avstemming: Forslaget kan enten vedtas eller forkastes. 
Sentralstyret innstiller på at forslaget vedtas.

7. Valg for kommende periode
1. Sentralstyrerepresentanter: Det skal velges 3 representanter

(I tillegg blir de to påfølgende kandidatene etter høyest stemmetall varamedlemmer)
2. Valg av valgkomité
3. Valg av revisorer

8. Innsetting av nye sentralstyremedlemmer
Forbønn for og velsignelse av dem som går inn i sentralstyret og dem som er ferdige med sin 
styreperiode.

9. Ryggmerkeutdeling/misjonærinnsettelse
Forbønn for og velsignelse av dem som mottar ryggmerket, og ryggmerkesøkernes vitnesbyrd 
(foregår i forbindelse med lovprisningsmøte etter selve årsmøtet).

Orientering om Holy Riders’ årsmøteordning
Årsmøtet i Holy Riders Norge avholdes andre helg i februar hvert år, og er høyeste 
beslutningsorgan for klubben. Denne første innkallingen angir hvilke saker årsmøtet skal ta 
opp. Sakslisten settes sammen av sentralstyret, og består av faste saker (f.eks. valg, rapporter 
fra virkeområder etc.) og saker medlemmer eller sentralstyret ønsker å ta opp. 



Etter utsendelse av første årsmøteinnkalling har medlemmene to ukers frist til å sende inn 
kommentarer og forslag de ønsker å ha med i innkallingen. Nasjonale statuttendringsforslag 
fra medlemmene må imidlertid leveres sentralstyret innen utgangen av august og ha minst 15 
signerte medlemmer bak seg – fristen for førstkommende årsmøte er altså passert. Uavhengig 
av dette kan sentralstyret fremme nasjonale statuttendringsforslag og andre saker i 
årsmøteinnkallingen. Normalt behandles bare forhåndsinnmeldte saker.
Endelig (andre) årsmøteinnkalling utformes og sendes ut i januar. Denne innkallingen danner 
endelig dagsorden for årsmøtet.

Forhåndsstemming
Det er anledning til å forhåndsstemme dersom man ikke kommer på årsmøtet. 
Forhåndsstemmer kan imidlertid ikke benyttes i statuttendringsforslag og kan unntaksvis også 
nektes i andre saker der saksfremleggelsen og debatten i årsmøtet er et avgjørende viktig for 
full saksforståelse og dermed grunnlag for å stemme. Om man forhåndsstemmer, får man ikke 
anledning til å stemme frem evt. valgkandidater som stiller for sent til å bli publisert i 
årsmøteinnkallingen. I spesielle tilfeller kan de fremmøtte på årsmøtet velge å forkaste 
forhåndsstemmer i saker der ny informasjon vurderes å stille saken i så annet lys at 
forhåndsstemmene må kunne antas å være gitt på manglende grunnlag.
Fullstendig oversikt over reglene finner du i nasjonale og internasjonale statutter for Holy 
Riders. Disse ligger sammen med annen nyttig informasjon under linken ”Organisasjonsdata” 
på klubbens hjemmesider, http://www.holyriders.no

Styrekandidater
Kandidater som ønsker å stille til valg i sentralstyret må melde sitt kandidatur til 
valgkomitéen på e-post valg@holyriders.no. Ordinær frist for å melde sitt kandidatur er 6 
uker før årsmøtet. Dersom kandidater nok til å dekke ledige ordinære verv i styret (varaplasser 
ikke medregnet) har meldt seg innen denne fristen mottas ikke nye kandidaturer senere. 
Valgkomitéen vil kunne opplyse om nye kandidaturer fortsatt mottas eller ikke. For 2010 er 
Jan Vidar Huseby, HR avd. Oslo kontaktperson for valgkomitéen.

http://www.holyriders.no/
mailto:valg@holyriders.no
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