
Andre årsmøteinnkalling
Holy Riders MC

9. Februar 2013, Froland i Aust-Agder
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1. Indeksregulering av medlemskontingenten for 2013:
I hht. årsmøtevedtak fra 2006 kan sentralstyret vedta økning i sentral medlemskontingent 
tilsvarende konsumprisindeksen.  Denne økte med 1,1% fra okt. 2011 til okt. 2012 (Kilde: 



Statistisk sentralbyrå). Dette tilsvarer en økning på kr 12,32 kr, som i år rundes ned til 10 kr. 
økning av medlemskontingenten for hovedmedlem.

Kontingent for 2013 blir da:

• Kontingent, enkeltmedlem: 1130,- kr

• Ektefelle: 565,- kr (halvparten av enkeltmedlem).

2. Barne- og ungdomsmerker
Sentralstyret fremmet i fjor et forslag om å opprette barneryggmerker og ungdomsryggmerker 
til bruk i barne- og ungdomsarbeid rundt i avdelingene. Årsmøtet returnerte saken til 
sentralstyret for å få utarbeidet et mer konkret forslag til avstemming. Samtidig ble 
budsjettposten for å utarbeide forslag til logo for merket opprettholdt.

Sentralstyret har i etterkant gått bort fra idéen om et ryggmerke for barn og unge, men har 
videreført idéen om en egen barne- og ungdomslogo til bruk på T-skjortemateriell, capser 
osv.. Det har helt til det siste vært jobbet videre med utarbeidelse av logo til dette, som trolig 
blir ferdig til å presenteres på årsmøtet og evt. i forkant på web.

3. Lønnskompensasjonsfondet
Lønnskompensasjonsfondet er en gavekonto opprettet for å kunne dekke tapt lønnsinntekt for 
medlemmer i klubben som på forskjellig vis utfører oppgaver for klubben som går utover det 
som kan forventes på vanlig fritid. I stor grad har fondet vært brukt til å lønne presidentens 
besøksaktivitet hos HR-avdelinger og annet arbeid for klubben – de siste to årene har han 
også vært lønnet i 40% stilling fra dette fondet. I tillegg har f.eks. treffsjef, russisk tolk og 
andre mottatt godtgjørelser for sine heldagsengasjementer til klubbens beste. Det er 
sentralstyret som etter søknad tildeler midler fra fondet.

Selv om nå nåværende president fratrer, vil det fortsatt være aktuelt å lønne ham som 
forkynner i klubben og selvfølgelig påtroppende president i den grad hans tjeneste gjør dette 
aktuelt. I tillegg går ikke behovet for tjenester utover normal fritidsinnsats ned, slik at fondet 
fortsatt vil være like aktuelt.

Denne saken er ment som en anledning til å belyse bruken av fondet, og samtidig en 
oppmuntring til fortsatt å gi inn til fondet.

6. Saker til avstemming

1. Årsplan for sentralstyret
Årets årsplan er relativt lite endret i forhold til fjorårets plan. Den er likevel punkt for punkt 
gjennomarbeidet, og gjenspeiler derfor det sentralstyret ser på som de viktigste målene for sitt 
virke i året som ligger foran. Årsplanen har dessverre hatt lett for å bli en proformasak på 
årsmøtene. Sentralstyret har derfor også besluttet å la oppfølging av årsplanen gå inn som en 
av de faste oppfølgingssakene i året som kommer.

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.

2. Regnskap og budsjett for Holy Riders MC
Regnskap og budsjett presenteres i vedlegg til denne årsmøteinnkallingen

1. avstemming: Regnskapet kan enten vedtas eller forkastes ved simpelt flertall.

2. avstemming: Budsjettet kan enten vedtas eller forkastes ved simpelt flertall.

Sentralstyret anbefaler at budsjett og regnskap vedtas.

3. Regnskap og budsjett for Power
Regnskap og budsjett presenteres i vedlegg til denne årsmøteinnkallingen

1. avstemming: Regnskapet kan enten vedtas eller forkastes ved simpelt flertall.

2. avstemming: Budsjettet kan enten vedtas eller forkastes ved simpelt flertall.

Sentralstyret anbefaler at budsjett og regnskap vedtas.

4. Avslutning av bankkonto
Holy Riders MC har noen gamle bankkontoer som ikke lenger er i bruk, men som det har vist 
seg vanskelig å avslutte, da bankene krever et vedtak fra klubbens årsmøte for å gjøre dette. 
Sentralstyret ber om årsmøtets mandat til å avslutte kontoene det gjelder, da de ikke lenger er 
i aktiv bruk.

Forslag til vedtakstekst: Årsmøtet gir sentralstyret i Holy Riders MC mandat til å avslutte 
de bankkonti de ikke anser for hensiktsmessig å opprettholde lenger. Innestående midler på 
disse kontoene skal føres over til andre konti klubben disponerer.

Forslaget kan vedtas eller forkastes ved simpelt flertall. 
Sentralstyret anbefaler at forslaget vedtas.

5. Endring av registrerte data i Brønnøysundregisteret
Klubbens registrerte «forretningsadresse» er i dag adressen til Powers redaksjon i Søgne, 
mens registrert postadresse fortsatt er tidligere visepresident sin adresse. I tillegg står flere 
tidligere sentralstyremedlemmer fortsatt registrert som styremedlemmer. Endringer kan her 
bare foretas på bakgrunn av årsmøtereferat. 



Forslag til vedtakstekst: Årsmøtet gir sentralstyret i Holy Riders MC mandat til å endre 
registrerte post- og forretningsadresser i Brønnøysundsregisteret slik de holder for 
hensiktsmessig.

Forslaget kan vedtas eller forkastes ved simpelt flertall. 
Sentralstyret anbefaler at forslaget vedtas.

I tillegg protokollføres sentralstyrets fullstendige sammensetning med fullstendig navn og 
adresse i referatet. President må angis hvis president blir valgt på årsmøtet.

Sittende styremedlemmer valgt inn på forrige årsmøte er:

• Anne Skaiå

• Lasse Larsson

• Vidar Johnsen

I tillegg må de som velges inn på inneværende årsmøte navngis.

6. Avstemmingsform ved presidentvalg
For mange har meldingen om at nåværende president likevel ikke stiller til gjenvalg kommet 
brått på, og etter seksukersfristen for å melde inn nye kandidater. Etter nasjonale statutters 
§8.2 er derfor ny frist for innmelding av presidentkandidat 24 timer før årsmøtets start.

Etter vanlig praksis i Holy Riders MC, velges kandidater til styreverv kun med «ja»-stemmer. 
Sentralstyret ser det som uheldig at man etter denne ordningen vil kunne velges inn i 
styreposisjon med svært få stemmer, i ekstremfall kun med sin egen stemme. Det er ingen 
statutter som nærmere regulerer hvordan avstemmingen gjennomføres, bortsett fra kravet om 
skriftlig avstemming.

Sentralstyret foreslår derfor for president å gjennomføre valget med to valgalternativer for 
hver kandidat: For og mot. Man vil da oppnå at kandidaten må ha et reelt flertall, flere 
forstemmer enn motstemmer, for å bli valgt. Blanke stemmer vil selvfølgelig ikke påvirke 
resultatet i noen retning, og bør brukes av velgeren dersom man ikke ønsker å påvirke utfallet 
av valget.

Sentralstyret ser at det i dette forslaget ligger en risiko for at klubben blir stående uten 
president i den kommende tiden, men mener at dette er et mindre problem enn en leder 
flertallet i klubben reelt sett ikke ønsker.

Forslag til vedtakstekst: Årsmøtet gjennomfører skriftlig valg på president skriftlig, gjennom 
at man på stemmeseddelen ut for hver kandidats navn skriver FOR eller MOT. Det kreves 
flere FOR- enn MOT-stemmer for å kunne bli klubbens president. Dersom det er flere 
kandidater som oppnår dette resultatet, vinner den av kandidatene med flest FOR-stemmer.

Forslaget kan vedtas eller forkastes ved simpelt flertall. 
Sentralstyret anbefaler at forslaget vedtas.

7. Valg for kommende periode

1. Valg av president
Valget gjennomføres skriftlig i hht. utfallet av sak 6.6.



Iflg. nasjonale statutter §8.2 kan ikke kandidater som har meldt seg etter 6-ukersfristen 
påregne å bli presentert i årsmøteinnkallingen, og de må bære ulempen ved ikke å kunne få 
forhåndsstemmer. Forhåndsstemene blir altså ikke forkastet selv om det skulle komme flere 
kandidater til etter at denne innkallingen er sendt ut.

Kandidatene nedenfor har meldt sitt kandidatur før andre årsmøteinnkalling ble laget, og er 
derfor presentert her og tatt med på forhåndsstemmeseddel. Det kan fortsatt komme flere 
kandidater inntil 24 timer før årsmøtets start – de vil kun få stemmer fra de fremmøtte på 
årsmøtet. Følgende er presidentkandidater til Holy Riders MC

1. Bjørn Thore Friberg – avd. Telemark

2. Harald Vatne – avd. Sørlandet

2. Valg av sentralstyrerepresentanter
Det skal velges 3 representanter. I tillegg blir kandidaten med færrest stemmer varamedlem. 
Det er ikke åpent for benkeforslag så lenge de tre plassene i styret kan dekkes opp av de 
forhåndsmeldte kandidatene. Forhåndsmeldte kandidater er (se vedlegg for presentasjoner av 
disse):

1. Magnus Skartveit, avd. Sydvest (stiller til gjenvalg – ansv. red. siste år)

2. Bernt Frustøl, avd. Sørlandet (stiller til gjenvalg – økonomiansvarlig siste år)

3. Øystein Trøen, avd. Vestfold (stiller til gjenvalg – visepresident siste år)

4. Stein Arild Øye, avd. Sydvest (stiller til gjenvalg – varaplass siste år)

3. Valg av valgkomité
Valgkomité velges på årsmøtet.

4. Valg av revisorer
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. Den 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.

1. 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

2. 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.

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