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5. Infosaker (ingen avstemming)

5.2. Indeksregulering av medlemskontingent:
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. 2017 til okt. 2018 var økningen på 3,1%, iht. Statistisk Sentralbyrå på webadressen 
https://www.ssb.no/kpi.  Årskontingenten skulle dermed øke fra 1.210 kroner til 1.247,51 
kroner før avrunding. 

Kontingenten har stått stille de to foregående årene, fordi sentralstyret i lys av den gode 
økonomien ikke så behov for å kreve høyere kontingent. Dette begynner nå å endre seg, og 
sentralstyret ser det derfor naturlig å heve kontingenten i henhold til mandatet.

Kontingent for 2019 blir dermed:

 Kontingent, enkeltmedlem: 1.250,- kr (avrundet)

 Ektelfelle: 625,- kr (halvparten av enkeltmedlem).

Medlemskontingenten til klubben blir nå innkrevd via det sentrale medlemsregisteret, bortsett 
fra avdelingenes lokale kontingenter for medlemmene i sine områder. Begge må imidlertid 
betales for å opprettholde medlemsskapet.

5.3. 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 faste infopunktet i årsmøteagendaen har således til hensikt å informere om hvor 
førstkommende treff og treffet påfølgende år vil bli arrangert:

 Kommende sommer, i 2019, blir som kjent fra forrige årsmøte Pilegrimstreffet igjen 
arrangert i Fyresdal i Telemark.

 I 2020 planlegges også Pilegrimstreffet lagt til Fyresdal i Telemark. Det er for 
tiden ingen andre treffplasser oppe til vurdering.

5.4. Sentralstyrets målsettinger for året som gikk
Oppfølging av sentralstyrets målsettinger for 2017:

1. Kaffetelt på Norgestreffet i Harstad
Sentralstyret hadde på planen å «tilrettelegge og være en pådriver» for dette, «...bl.a. 
gjennom å tilby økonomisk reisekompensasjon for teamet som reiser». Dette ble utført
etter planen med en gruppe som dro opp. Mer utfyllende info blir trolig å lese i 
kaffeteltets rapport.

2. Utarbeide ledertreningskurs for klubbens ledere
Det har vært jobbet med å hente inn en ekstern kursholder til dette, og å sammen med 
ham lage og gjennomføre et opplegg. Arbeidet er godt i gang, og det jobbes konkret 

https://www.ssb.no/kpi


med å beramme en helg for gjennomføring av kurset i 2019 – muligens i forbindelse 
med en medlemsweekend. Nærmere info vil trolig foreligge i 2. årsmøteinnkalling.

3. Besøk av sentralstyret i alle avdelinger i løpet av året
De fleste avdelinger har hatt besøk av sentralstyret i løpet av året. Ved siste opptelling 
ser det ut til at 13 av våre 16 avdelinger har blitt besøkt.

4. Info til avdelingene etter styreømter
Info har vært sendt ut etter de fleste sentralstyremøter. Det ble ikke sendt ut info etter 
et møte i september, men informasjon fra sentralstyret ble tidsnært til dette møtet gitt 
på medlemsweekend.

6. Saker til avstemming

6.2. Årsplan for sentralstyret
Årsplanen beskriver de mer visjonære målsettingene sentralstyret skal jobbe for gjennom året.
Sentralstyret har de siste årene i det vesentligste foreslått å videreføre samme ordlyd. For 
2019 blir det diskutert mindre justeringer, som evt. presenteres i 2. årsmøteinnkalling. Men 
utgangspunktet er fortsatt samme årsplan, som gjengis under:

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 
medlemsweekender 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.

Avstemming: Forslaget kan vedtas eller forkastes ved simpelt flertall. 

Sentralstyret anbefaler at forslaget vedtas.

Sentralstyret har siden 2015 også årlig satt opp noen mer konkrete, målbare målsettinger man 
ønsker å oppnå kommende år. Sentralstyret kommer også for 2019 til å presentere slike 
målsettinger, men først i 2. årsmøteinnkalling.

6.3. Powers framtid
I 2018 fikk vi tilbake ansatt redaktør i 30% stilling for produksjon av bladet Power. Det har 
også vært ytret ønsker om å øke denne stillingsprosenten og derved hyppigheten på bladene. 
Samtidig viser økonomien at dette ikke lar seg gjøre uten å også sikre det økonomiske 
grunnlaget for stillingen. I praksis betyr dette at et forslag om økning i stillingsprosent også 
må innebære en økning i kontingenten, i hvert fall på sikt. Man kan velge å tære på oppsparte 



midler de par første årene, men økonomien må styrkes for å opprettholde stillingen utover 
dette. 

Følgende tre alternativer fremstilles derfor for avstemming, der størrelsesordning for 
foreslåtte kontingentøkninger kommer i 2. årsmøteinnkalling, sammen med resten av 
budsjettallene, og gjør muligens justeringer i forslagene som nærmere beskriver tæring på 
oppsparte midler kontra innfasing av høyere kontingent.

Avstemming:

1. Økning til 40% - inkl. kontingentøkning

2. Fortsatt 30% - evt. inkl. kontingentøkning

3. Nedleggelse av Power

Sentralstyret har ingen anbefaling til hvilket av forslagene man bør velge, men ønsker at 
klubbens enkeltmedlemmer selv skal vurdere dette spørsmålet.

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

6.5. Avdelingenes ansvar for medlemmer
Det er innkommet et forslag om endret praksis i avdelingenes rolle som forvaltere av 
medlemsmassen i sine områder. Under forslagsteksten gir sentralstyret sine kommentarer, og 
følger deretter opp med å forklare dagens ordning og ønske om at årsmøtet bekrefter denne.

1. Forslag fra Svein Andres Tovslid, avd. Telemark

Hensikt

Endre Sentralstyrets praksis slik den har vært de siste årene vedrørende ekskursjon av 
medlemmer som ikke er medlem av lokal avdeling.

Bakgrunn

I avd Telemark har vi hatt et ektepar som har vært medlemmer i flere år. De første årene var 
de svært aktive i avdelingen, men av ulike grunner har aktiviteten dabbet av siden de har 
mange oppgaver i menighet og ellers. De helt siste årene har aktiviteten i avdelingen vært 
svært begrenset, og i juli sluttet de å betale lokal kontingent. Jeg informerte dem da om at de 
da ikke lenger var medlemmer i avd Telemark og at de måtte fjerne undermerket hvis de 
benyttet vesten.  Jeg informerte sentralstyret om dette, og litt senere ble de strøket av listene 
for avd Telemark i StyreWeb. 

Da jeg ble litt usikker på hva som skjedde når jeg hadde strøket dem fra avdelingen i 
StyreWeb, tok jeg kontakt med Stein Arild Øye, kontaktperson for StyreWeb, for å sjekke opp
i dette. Jeg fikk da melding om at de ble fjernet som medlemmer i HR uten at de ble kontaktet
og informer om dette. Det var heller ikke en formell behandling i sentralstyret. Dette er et 
klart brudd på statuttene våre, og i tillegg er det en uakseptabel dårlig behandling av 
medlemmene i HR. 

Det går nå to tidligere medlemmer av avd Telemark som tror at de er medlemmer av HR (de 
har betalt kontingent ut året), men som er kastet ut siden de ikke lenger er medlemmer av en 
lokal avdeling. Denne praksis må endres!

Styrets praksis



Styret mener at alle må betale sentral kontingent, samt at medlemmene også må være 
medlemmer i en lokal avdeling (og også betale kontingent her hvis det er krav til dette). Den 
som ikke betaler sentral kontingent mister medlemskapet da de ikke velger å fornye dette 
gjennom å betale kontingenten. Videre mister en automatisk medlemskapet hvis en ikke 
betaler lokal kontingent selv om de har betalt sentral kontingent. Dette skjer automatisk uten 
av den aktuelle person informeres om det. 

Styrets begrunnelse for å kunne gjøre dette er at statuttene sier:

5.2. For å kunne motta ryggmerket må man være aktivt medlem av en lokalavdeling der dette 
finnes og ha undertegnet internasjonal ryggmerkekontrakt med Holy Riders MC i sitt 
nasjonalområde. Ryggmerkekontrakten må alltid være i samsvar med gjeldene statutter. Det 
er nasjonal president og styre som tildeler ryggmerket på anmodning fra avdelingsstyret. 
Medlemmer som av spesielle grunner ønsker det, har anledning til å søke direkte til sitt 
nasjonalområdes president og styre om ryggmerke.

Dette punktet gjelder utdeling/bæring av ryggmerke i frå nasjonale statutter:

b) Man må ha vært HR-medlem sentralt og i avdelingen minst et ½ år.

For å bære ryggmerke, så må ein jo oppfylle krava for å få utdelt ryggmerke. Beklage, men 
for meg så høyres dette logisk ut.

Mvh
Stein Arild Øye

Hva sier statuttene

Som Stein Arild Øye påpeker må en være medlem i en lokal avdeling for å få ryggmerke. 
Dette er vi helt enige om, men det står ikke noe om at du mister medlemskapet hvis du ikke er
medlem av en avdeling. Dette er en tolkning som styret har tatt seg til, og som ikke kan 
utledes av teksten i statuttene. Statuttene omtaler kun hva som skal til for å få ryggmerket.

I ryggmerkekontrakten er det omtalt en del årsaker til hvordan en kan miste retten til å bære 
ryggmerket (den omfatter ikke det å miste medlemskapet, kun ryggmerket. Vedkommende er 
fortsatt medlem)

Utdrag fra ryggmerkekontrakten:

• Jeg forplikter meg til å betale gjeldende medlemskontingent i Holy Riders MC 
innenfor gjeldende frister.

• Jeg er kjent med og godtar at det nasjonale styret ved brudd på disse reglene kan 
trekke retten til å bære ryggmerket tilbake. Jeg vil rette meg etter et slikt vedtak.

• Dersom jeg selv ikke lenger ønsker å bære ryggmerket, plikter jeg å gi beskjed til 
nasjonalstyret, evt. til den lokale ledelsen. Retten til å bære ryggmerket opphører da.

• Dersom retten til å bære ryggmerket bortfaller, f.eks. i hht. ovenstående punkter, kan 
nasjonalt styre, evt. sammen med lokal ledelse, kreve inn ryggmerket vederlagsfritt. 
Jeg vil etterkomme et slikt krav og levere ryggmerket løst eller på de(t) plagg som 
bærer det umiddelbart. Plagg kan fås tilbake mot kostnaden av å fjerne ryggmerket 
fra det (evt. skader ved fjerning erstattes ikke).

Det fremkommer her at en mister retten til å bære ryggmerket hvis en ikke betaler 
medlemskontingent i Holy Riders MC. Da det her ikke står noe om avdeling, må dette bety 
sentral kontingent. 



Våre to gamle Telemarksmedlemmer har betalt sentral kontingent ut 2018. 
Ryggmerkekontrakten gir følgelig ikke rett til hverken å fjerne ryggmerket, langt mindre 
medlemskapet til de to omtalte medlemmene.

Det står også i pkt 5 i de internasjonale statuttene at en kan miste ryggmerket med å ikke være
aktive i avdelingen. Dette kunne jo vært aktuelt i dette tilfellet, men det gis ikke tilgang til å 
hive vedkommende ut av klubben.

Det å miste medlemskapet, i dette tilfellet bli fratatt medlemskapet er det som kalles 
eksklusjon i statuttene. Dette forholdet omtales i de internasjonale statuttenes pkt 7:

7.2. Eksklusjon av et medlem kan kun vedtas av det nasjonale styret i nasjonalområdet der 
medlemmet hører hjemme ved flertall, i samråd med avdelingsstyret der medlemmet hører til. 
Selve eksklusjonen utføres av minst to fra det nasjonale styret sammen med minst to fra 
avdelingsstyret. Før denne eksklusjonen skjer, skal avdelingsstyret ha hatt flere samtaler med 
den personen det gjelder, og til slutt en samtale der  to fra det nasjonale styret er til stede. 

7.3. Dersom noen i avdelingsstyret eller nasjonalt styre har nære slektsbånd til medlemmet, er
i et parforhold med medlemmet eller er direkte berørt av eksklusjonsgrunnen, bortfaller 
vedkommendes medvirkning i eksklusjonen. Dersom medlemmet ikke hører inn under en 
avdeling, eller medlemmet selv sitter i avdelingsstyret, bortfaller hele avdelingsstyrets 
medvirkning i eksklusjonen.

7.4. Internasjonal president og styre skal informeres om en aktuell eksklusjon før den utføres, 
og godkjenne denne.

Det å fjerne et medlem fra klubben, er en svært alvorlig handling og den er da også godt 
beskrevet i statuttene. For det første må medlemmet ha motarbeidet klubben eller opptrådt 
upassende. Ingen av disse forholdene er aktuelle her. Videre skal det være en grundig 
behandling hvor det gjøres vedtak. Det har det heller ikke vært. Vedkommende er bare strøket 
av medlemslista. Og de blir ikke en gang gitt beskjed om at de blir kastet ut av klubben!

Forslag til vedtak:
Styret bes endre sin praksis omgående og slutte med å fjerne/ekskludere medlemmer fra 
klubben uten å forholde seg til vedtatte statuetter. I de tilfellene dette har skjedd skal dette 
reverseres snarest. For fremtiden skal reglene i statuttene følges når medlemmer skal fjernes 
fra Holy Riders.

2. Sentralstyrets kommentarer

I dette avsnittet kommenterer sentralstyret enkelte fakta- og definisjonsspørsmål i det 
innleverte forslaget. Under Sentralstyrets innstilling lenger ned følger en samlet forklaring av
saken slik sentralstyret ser den.

• Generelt: Sentralstyret har ikke på noe tidspunkt tatt standpunkt til hvilken 
medlemsstatus de omtalte medlemmene har etter hendelsen som beskrives. Eksklusjon
har aldri vært nevnt, og annen form for utmelding har heller ikke vært diskutert. 
Sentralstyret er opptatt av at avdelingens forvalterrolle av medlemmenes 
medlemsskap gjenopprettes.

• Begrepet eksklusjon brukes etter sentralstyrets oppfatning uriktig i saksteksten. 
Statuttene beskriver en eksklusjon som en prosess med bl.a. samtaler, der et medlem 
som skader klubben etter hvert blir erklært uønsket, der vedkommende ikke selv 
senere kan velge å melde seg inn igjen uten nærmere avklaring. 



• Det siteres fra direkte mailkommunikasjon med Stein Arild Øye, som betjener det 
elektroniske medlemsregisteret i klubben, som om dette kom fra sentralstyret. 
Sentralstyret legger imidlertid ikke den omtalte statutten til grunn for dagens ordning 
for medlemsforvaltning via avdelingene. En full redegjørelse med begrunnelse for 
dagens praksis står imidlertid å lese i neste hovedpunkt i denne saken (3. 
Sentralstyrets forslag til medlemshåndtering)

• Etter dagens ordning håndterer avdelingene sine medlemmer i det sentrale 
medlemsregisteret. Når en avdeling registrerer endringer på medlemmet, så gjøres 
endringen i hele medlemsregisteret. Det kan se ut som man ikke har vært oppmerksom
på dette, og heller ikke har informert medlemmet om dette. 

• Kontingenten til Holy Riders MC utgjøres av to deler: Den sentrale delen som kreves 
inn via medlemsregisteret (se årets kontingent i sak 5.1), og avdelingenes kontingent 
for sine medlemmer. Selv om ryggmerkekontrakten omtaler at kontingenten må være 
betalt, har sentralstyret ikke vurdert gyldigheten av ryggmerket hos de aktuelle 
medlemmene i saken forslagsstiller nevner.

• Sentralstyrets kommentar til forslagsstillers vedtaksforslag: Sentralstyret er i 
prinsippet enige i forslagsteksten. Eksklusjoner og alle former for utmeldinger skal 
selvfølgelig skje etter gjeldende regler, og eventuelle feil må reverseres. Sentralstyret 
er imidlertid uenige i premissene i saksteksten forøvrig, og kan ikke se at det finnes 
hverken praksis eller enkelttilfeller som fraviker statutter og regler, og som derved 
berøres av vedtaksforslaget.

3. Sentralstyrets forslag til medlemshåndtering

Bakgrunn

Hele Norge og Sverige er i dag geografisk fordelt som ansvarsområder mellom avdelingene, 
på en slik måte at alle medlemsskap blir forvaltet av avdelingen de faller inn under i forhold 
til bostedsadresse. 

Ordningen ble innført tidlig på 2000-tallet etter at det kom meldinger om personer rundt i 
landet som kjørte med HR-ryggmerket uten å være kjent av den lokale avdelingen, og som 
følgelig ikke deltok i klubbens generelle virksomhet. Dette viste seg å være betalende 
medlemmer – i noen tilfeller medlemmer som engang hadde tilhørt avdelinger som nå var 
nedlagt, eller som var flyttet fra området de engang hadde aktivt medlemsskap i, men som 
ikke søkte kontakt med avdelinger i sitt nærområde. Gjennom at avdelingene fikk ansvar for 
medlemsforvaltningen i sitt nedslagsfelt, ble det enklere å ha en god kontakt med og 
oppfølging av alle medlemmer. Dette samme gjaldt medlemmer i områder som ikke var i det 
naturlige nedslagsfeltet av noen avdeling, men som nå likevel fikk en kontakt med de 
nærmeste likesinnede. Ordningen har vært et sunt utgangspunkt for å starte arbeid med tanke 
på utvikling til en selvstendig avdeling over tid.

Avdelingene har mye fleksibilitet i dagens ordning. I tilfeller der avdelingens ansvarsområde 
er større enn normalt tilstrømmingsområde for et klubbhus står avdelingen f.eks. fritt til å 
definere om man deler inn i ulike lokale medlemskontingenter, f.eks. valgfrihet om man skal 
være med på spleiselaget for et klubbhus man kanskje sjelden får gleden av pga. avstand.

Mandat

Ordningen ble innført av sentralstyret basert på sentralstyrets generelle forvaltningsmandat, 
men årsmøtet har aldri tatt konkret stilling til ordningen. Sentralstyret ser nå nødvendigheten 
av å avklare dette, og foreslår følgende vedtakstekst:



Sentralstyrets forslag til vedtak: Praksisen med at hver avdeling forvalter medlemmer 
tilhørende sine geografiske ansvarsområder videreføres som i dag. Avdelingene holder 
medlemsdataene for disse medlemmene oppdatert i klubbens medlemsregister, og har den 
primære, direkte kontakten med medlemmer som ønsker inn- eller utmelding, å søke om 
prospect/ryggmerke etc.. Avdelingene bestemmer selv praktiske ordninger for medlemmers 
kontingent til avdelingen. Avdelingene kan ikke fraskrive seg forvaltningsansvaret for 
enkeltmedlemmer slik at de blir avdelingsløse, og et medlem kan heller ikke løsrive seg fra 
den aktuelle avdelingen han/hun hører inn under. Avdelingenes geografiske ansvarsområder 
dekker hele nasjonalområdet, slik at alle medlemmer uansett bosted har en 
avdelingstilhørighet.

7. Valg for kommende periode
1. President

2. Sentralstyrerepresentanter: Det skal i år velges 3 representanter (I tillegg blir de evt. to 
påfølgende kandidatene etter stemmetall første og andre varamedlem for kommende år).

3. Valg av valgkomité

Kandidater blir offentliggjort i 2. årsmøteinnkalling. Personer som ønsker å stille som 
kandidater, bes ta kontakt med valgkomitéen på valg@holyriders.no innen årsskiftet. 
Også evt. forslag til personer som bør utfordres til å stille sendes valgkomitéen.

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.

mailto:valg@holyriders.no


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
http://www.holyriders.no/
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