Andre årsmøteinnkalling
Holy Riders MC
nasjonalområde Norge/Sverige
Lørdag 13. Februar 2016, Bergen

1. Valg til praktiske oppgaver under møtet
Kandidater kunngjøres i 2. årsmøteinnkalling

1.1. Valg av ordstyrere
Forslag:
•

Göran Linder – avd. Småland

•

Eli Nesje – avd. Nordvest

1.2. Valg av to referenter
Forslag:
•

Rune Enstad – avd. Vestfold

•

Vidar Solberg – avd. Østfold

1.3. Valg av tellekorps
Det forutsettes at kandidatene kan telle lenger enn antall stemmeberettigede i årsmøtet.
Foreslås og velges på årsmøtet.

1.4. Valg av to som signerer referatet
Av praktiske grunner anbefales det at de som signerer bor geografisk nær hverandre, slik at
papirreferatet raskt kan signeres av begge uten å måtte sendes i posten.
Foreslås og velges på årsmøtet.

2. Godkjenning av innkalling og sakspapirer
3. Sentralstyrets rapporter
Rapportene finnes i vedlegg til innkallingen. Det åpnes kort for spørsmål og kommentarer til
rapportene.
1. Sentralstyret
2. Rapport fra medlemssekretær
3. Rapport fra rekvisita
4. Rapport fra ansatt

5. Rapport fra president
Rapport fra økonomiansvarlig og regnskap er i år slått sammen med budsjett under punkt 6.2.

4. Rapporter og info fra virkeområder
Rapportene finnes i vedlegg til innkallingen. Det åpnes kort for spørsmål og kommentarer til
rapportene.
1. Kaffetelt
2. Bønnering
3. Pilegrimstreffet
4. Ny HR-bibel
5. HR Racing
6. Internett
7. HR i utlandet

5. Infosaker (ingen avstemming)
5.1. Indeksregulering av medlemskontingenten for 2016:
Iht. årsmøtevedtak fra 2006 fastsetter sentralstyret årlig økning i sentral medlemskontingent
etter konsumprisindeksens totalindeks. Justeringen tar utgangspunkt i årsendringen fra
oktober til oktober hvert år. Fra okt. 2014 til okt. 2015 var økningen på 2,5%, i hht. Statistisk
Sentralbyrå på webadressen ssb.no/kpi. Årskontingenten skulle dermed øke fra 1.180 kroner
til 1.209,50 kroner før avrunding til nærmeste tier.
Kontingent for 2016 er dermed:
•

Kontingent, enkeltmedlem: 1.210,- kr

•

Ektelfelle: 600,- kr (halvparten av enkeltmedlem, avrundet).

5.2. Treffsted for kommende to Pilegrimstreff
Det er nødvendig at fastsettelsen av treffsted må foregå tidligere enn de drøye fire månedene
mellom årsmøtet og førstkommende Pilegrimstreff av rent praktiske grunner. Sentralstyret
begynner derfor hver høst arbeidet med treffplass to år fram. Det betyr at eventuelle nye
forslag til treffplass må være sentralstyret i hende for videre bearbeiding før høstens første
sentralstyremøte, normalt i september. Slike forslag vil da bli vurdert som treffplass for treffet
snaue to år fram.
Dette infopunktet i årsmøteagendaen skal informere om hvor førstkommende treff og treffet
påfølgende år vil bli arrangert.
•

Kommende sommer, i 2016, blir som kjent fra forrige årsmøte Pilegrimstreffet igjen
arrangert i Fyresdal i Telemark.

•

I 2017 planlegges også Pilegrimstreffet lagt til Fyresdal i Telemark.

5.3. Elektronisk medlemsregister
På årsmøtet i 2014 ble det vedtatt å ta fram et egenutviklet, webbasert medlemsregister.
Systemet ble dessverre ikke ferdig, og tross anstrengelser har det ikke vært mulig å ferdigstille
prosjektet i etterkant. Sentralstyret har derfor nå vedtatt å legge prosjektet på is, og i stedet
kjøpe et standard medlemsregister. Dette vil dekke det viktigste behovet for håndtering av
medlemmer og kontingentoppfølging etc..
Siden prosjektet har mislykkes og nå er stoppet, er også påløpte utviklingskostnader delvis
refundert.
Dette betyr imidlertid at en del HR-spesifikke spesialfunksjoner og også drømmen om et
internasjonalt, webbasert register, der medlemsansvarlige på forskjellige nivåer kunne
vedlikeholde sine medlemmer imot det samme, sentrale registeret ikke blir virkelighet på kort
sikt. Arbeidet som er gjort vil fortsatt være et godt grunnlag til å ferdigstille et slikt register
senere, dersom dette skulle bli aktuelt.
Det er nå gjort avtale med et kommersielt medlemsregister som i stor grad dekker klubbens
behov for medlemsregister, og som er i ferd med å bli tatt i bruk når dette årsmøtet avholdes.

5.4. Sentralstyrets målsettinger for 2015
Oppfølging av sentralstyrets målsettinger for 2015:
1. Utgi ny HR-bibel
Dette arbeidet pågår fortsatt – det har vært betraktelig mer arbeid enn antatt, og det har
ikke lykkes å ferdigstille den nye bibelen i år. Mer utfyllende info vil framkomme av
rapporten i sak 4.4.
2. Idriftsette webbasert medlemsregister
Dekkes av sak 5.3 over.
3. Besøk av sentralstyret i alle avdelinger i løpet av året
De aller fleste avdelinger har hatt besøk av president eller andre utsendinger fra
sentralstyret i løpet av 2015. I noen tilfeller har avdelingene selv ønsket å utsette besøk
til etter årsmøtet i 2016.

5.5. Uoverensstemmelse mellom nasjonal og internasjonal
statutt
Det er oppdaget en uoverensstemmelse mellom internasjonal og nasjonal statutt i beskrivelsen
av hvor en ryggmerkeutdeling kan finne sted. De to statuttene det gjelder er:
•

Internasjonal statutt 5.4: Utdeling av ryggmerket skal skje som en offentlig
innsettelse med forbønn, på arrangement hvor et stort antall medlemmer fra hele
nasjonalområdet der ryggmerkesøkeren er hjemmehørende deltar. Hvert
nasjonalområde vedtar 1-2 årlige arrangementer der ryggmerket deles ut.

•

Nasjonal statutt 3.1: Utdeling av ryggmerket kan skje to ganger i året, på
Pilegrimstreffet og årsmøtet. Sentralstyret kan gjøre helt spesielle unntak på
grunnlag av søknad.

Forklaringer: Vårt nasjonalområde har i hht. nasjonal statutt vedtatt Pilegrimstreffet og
årsmøtet som utdelingssted for ryggmerket, noe som også er i samsvar med den internasjonale
statutt 5.4. Imidlertid åpner ikke den internasjonale statutten for unntak, noe som gjør den
nasjonale unntaksbestemmelsen som er uthevet over ugyldig, siden internasjonale statutter
står over nasjonale.

Det vil altså være et behov for å bringe disse statuttene i samklang. Siden
uoverensstemmelsen ble oppdaget kort før dette årsmøtet, i forbindelse med behandling av
årets ryggmerkesøknader, blir ikke endringsforslag fremlagt på dette årsmøtet. Sentralstyret
ønsker å utarbeide et endringsforslag i løpet av året, for å bringe internasjonale og
nasjonale statutter i samklang på årsmøtet i 2017. Dersom den internasjonale statutten
foreslås endret, vil også det tyske årsmøtet måtte godkjenne endringen før den er gyldig, siden
den da også vil gjelde for dem.

6. Saker til avstemming
6.1. Årsplan for sentralstyret
Årsplanen beskriver de overordnede målsettingene sentralstyret skal jobbe for gjennom året.
Sentralstyret har gjennom året på en kanskje mer bevisst måte enn tidligere fulgt opp at
målsettingene i planen følges. Sentralstyret ønsker også i år å videreføre nåværende årsplan,
da denne fortsatt anses å ha høy aktualitet. Endelig forslag til årsplan vil bli presentert først i
2. årsmøteinnkalling, evt. med mindre justeringer. Det betyr at i det alt overveiende vil
følgende også for 2016 være sentralstyrets forslag til årsplan:
Sentralstyret ønsker å:
1. Arbeide for at hele klubben, både nasjonalt og internasjonalt, holdes sammen som én
klubb, der samholdet og samlingen om vår felles visjon som misjonsorganisasjon i
MC-miljøene styrkes. Dette skjer blant annet gjennom undervisning og fellesskap på
avdelingsledermøter og tilsvarende møter internasjonalt.
2. Arbeide for at Guds ord aktivt forkynnes i MC-miljøet – ikke bare uten ord, men også
med! Sentralstyret vil holde fokus på at klubben må ut der MC-folk samles, der målet
er å bringe ut Jesus, heller enn å profilere klubben.
3. Arbeide for at klubben kan spre seg videre ut i områder av Norge og Sverige der HR
enda ikke er representert, slik at HR er et synlig vitnesbyrd om Kristus overalt der
MC-folk finnes. Dette gjelder også internasjonalt der Herren leder oss til det
4. Lede klubben ansvarlig og målrettet videre, slik at vi er bevisste på vårt misjonskall,
tettere sammensveiset og i ett med hva Gud vil for klubben, både nasjonalt og
internasjonalt.
Forslaget kan vedtas eller forkastes ved simpelt flertall.
Sentralstyret anbefaler at forslaget vedtas.
Sentralstyret hadde i 2015 for første gang også satt opp noen mer konkrete, målbare
målsettinger man ønsker å oppnå kommende år. For 2016 er følgende målsettinger satt opp:
1. Utgi ny HR-bibel – eller komme tydelig videre i prosessen dersom dette ikke er
mulig.
2. Idriftsette innkjøpt, webbasert medlemsregister
3. Alle avdelinger skal ha hatt besøk av sentralstyret – helst sin egen regionskontakt –
i løpet av året.
4. Ajourføre innholdet i avdelingslederpermen som en wiki

6.2. Regnskap og budsjett for Holy Riders MC
Se vedlegg til innkallingen: Økonomiansvarliges rapport, regnskap og budsjett.
Regnskapet kan godkjennes eller underkjennes ved simpelt flertall.
Sentralstyret anbefaler at forslaget godkjennes.
Budsjettet kan vedtas eller forkastes ved simpelt flertall.
Sentralstyret anbefaler at forslaget vedtas.

7. Valg for kommende periode
7.1. Sentralstyrerepresentanter
Valg av tre medlemmer til sentralstyret. I tillegg blir de evt. to påfølgende kandidatene etter
høyest stemmetall varamedlemmer for kommende år.
Nåværende styremedlemmer, Wenche Jess (avd. Sydvest) og Torgeir Dahl (avd. Sørlandet)
stiller etter fullført styreperiode ikke til gjenvalg.
Personer som ønsker å melde seg som kandidater før årsmøtets start, bes ta kontakt med
valgkomitéen på valg@holyriders.no.
Presidentvalg skjer annethvert år på oddetallsår. Det er derfor ikke presidentvalg i 2016
Innmeldte kandidater:
1. Stein Arild Øye, avd. Sydvest (gjenvalg)
2. Karl Lohne, avd. Vestfold (ny)
Avstemming: Skriv inntil 3 navn på kandidater du ønsker å stemme på.
Siden det seks uker før årsmøtet enda ikke forelå tre kandidater, vil det i hht. statuttene
fortsatt være åpent for nye kandidater fram til 24 timer før årsmøtets start. Dersom det ved
fristen fortsatt ikke foreligger minst tre kandidater, blir det adgang til benkeforslag på
årsmøtet.

7.2. Valg av valgkomité
Velges på årsmøtet.

7.3. Valg av revisorer
Velges på årsmøtet.

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 avgjørende 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 ”Organisasjon” 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.

