
Første årsmøteinnkalling
Holy Riders MC

9. Februar 2013, Froland i Aust-Agder

Valg til praktiske oppgaver under møtet
1. Valg av ordstyrere

2. Valg av to referenter

3. Valg av tellekorps

4. Valg av to som signerer referatet

Godkjenning av innkalling og sakspapirer

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

Rapporter og info fra virkeområder
1. Kaffetelt

2. Bønnering 

3. Pilegrimstreffet

4. BikerBibelen

5. HR Racing

6. Internett

7. HR i utlandet

Infosaker (ingen avstemming)

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

• Ektelfelle: 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 runt 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 vært jobbet videre med utarbeidelse av logo til dette.

Saken følges nå opp som en infosak, siden spørsmålet om ryggmerke ikke lenger er en del av 
forslaget.

3. Avslutning av fast stillingsprosent, president

Da Rune Enstad ble valgt til president for to år siden, ble det samtidig opprettet en 
stillingsprosent på 40% for presidentperioden. Stillingen var tidsbundet til den to års 
presidentperioden og bundet til Runes kandidatur. Etter ønske fra Rune fremmes det ikke 
forslag om videreføring av ordningen. 

Dette betyr ikke at president ikke har anledning til å jobbe lønnet for klubben i tiden 
framover, men at man går tilbake til ordningen som også ble benyttet tidligere av presidenten, 
der arbeidsdager for klubben kan godtgjøres fra lønnskompensasjonsfondet etter faktisk 
arbeidsinnsats.

I praksis vil ikke dette utgjøre noen forskjell i forhold til presidentens arbeidsinnsats for 
klubben, verken økonomisk eller i mengde, og heller ikke i forhold til 
lønnskompensasjonsfondet som president fortsatt vil bli lønnet fra.

Saker til avstemming

1. Årsplan for sentralstyret

Sentralstyret har dessverre ikke rukket å fastsette forslag til årsplan for 2013 ved utsendelse 
av første årsmøteinnkalling. Denne vil legges ut på klubbens hjemmesider så snart den er klar, 
senest sammen med andre årsmøteinnkalling. Sentralstyret ser imidlertid ikke for seg noen 
vesentlig endring i forhold til tidligere årsplaner.

2. Budsjett for Holy Riders MC

Budsjett presenteres i 2. årsmøteinnkalling.

3. Budsjett for Power

Budsjett presenteres i 2. årsmøteinnkalling.



4. Avslutning av bankkonto

Klubben 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. Den 
eller de bankkonti dette gjelder vil bli listet i andre årsmøteinnkalling. Sentralstyret ber om 
årsmøtets mandat til å avslutte kontoene det gjelder, da de ikke lenger er i aktiv bruk.

5. Endring av klubbdata i Brønnøysundregisteret

Klubbens registrerte «forretningsadresse» er i dag adressen til Powers redaksjon i Søgne. I 
tillegg står flere tidligere sentralstyremedlemmer fortsatt registrert som styremedlemmer. 
Endringer kan her bare foretas på bakgrunn av årsmøtereferat. Sentralstyret foreslår derfor:

1. Å endre klubbens forretningsadresse til valgt presidents folkeregistrerte adresse.

2. Å endre listen av sentralstyremedlemmer slik at denne stemmer overens med klubbens 
faktisk valgte styremedlemmer. I tillegg til president og styremedlemmer innvalgt på 
dette årsmøtet består sentrlastyret av:

• Anne Skaiå

• Lasse Larsson

• Vidar Johnsen

Sentralstyret foreslår at årsmøtet vedtar de foreslåtte endringene.

Valg for kommende periode
1. Valg av president

2. Sentralstyrerepresentanter: Det skal velges 3 representanter (I tillegg blir de evt. to 
påfølgende kandidatene etter høyest stemmetall varamedlemmer for kommende år)

3. Valg av valgkomité

4. Valg av revisorer

Kandidater blir offentliggjort i 2. årsmøteinnkalling. Personer som ønsker å stille som 
kandidater bes ta kontakt med valgkomitéen på valg@holyriders.no innen årsskiftet.

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

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. 

mailto:valg@holyriders.no


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.

mailto:valg@holyriders.no
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