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Digitalt årsmøte med frammøte på sted fastsatt av den enkelte avdeling
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1 Godkjenning av årsmøteform
Sett i lys av både den nasjonale og internasjonale situasjonen som har oppstått som følge av
spredningen av Covid-19 viruset, forslår sentralstyret at årsmøtet i Holy Riders Norge/Sverige blir
gjennomført digitalt.
Gjeldende nasjonale statutter for Holy Riders MC er ikke satt opp for slike ekstreme situasjoner som
vi er inne i nå. Det er heller ikke noen statutter som sier at alle skal møte opp på et felles sted for å
kunne gjennomføre årsmøtet.
Under den rådende situasjonen ville det på flere tidspunkt høsten 2020 vært umulig å gjennomføre
arrangementet i Bergensregionen med det antall deltakere som det vanligvis er på årsmøtet.
Situasjonen skifter fort og etter at Nordhordland sa de ikke kunne gjennomføre årsmøtet, har de
lignende lokale restriksjonen kommet flere andre steder i Norge. De svenske medlemmene har ikke
kunnet komme til Norge siden i mars, og vil mest sannsynlig ikke kunne komme til Norge for å
overvære årsmøtet i 2021.
Det er to forhold som krever fysisk fremmøte på årsmøtet.
1. Stemmegiving på endringer av statutter.
2. Ryggmerkeutdeling på årsmøtet.
Årsmøtet 2021 vil også ha utdeling av ryggmerke/misjonærinnvielse. Sentralstyret foreslår at dette
gjennomføres slik at den fysiske utdelingen skjer i lokalavdelingen ved avdelingsleder og at
vitnesbyrdet blir gjennomført med overføring digitalt til alle avdelingene.
Sentralstyret foreslår at årsmøtet godkjenner at «Årsmøtet 2021» blir gjennomført med lokale
fremmøter i den enkelte avdeling (eventuelt at flere avdelinger er samlet på et felles sted). Lokale
restriksjoner kan i verste fall føre til at store avdelinger vil måtte dele seg og møtes på flere lokasjoner.
De lokale avdelingene har ansvaret for det tekniske som er nødvendig for gjennomføring av årsmøtet
på den digitale plattformen «Microsoft Teams».
Forslag til vedtak
Årsmøtet godkjenner at
-

Presidenten leder sak 1. «Godkjenning av årsmøteform»
Årsmøteform for årsmøtet 2021 er digital, på «Microsoft Teams».
Bare medlemmer som møter opp på lokale samlinger får være med på årsmøtet.
Lokalavdelingene står for den praktiske gjennomføringen med valg av lokale, teknisk utstyr,
servering med videre.
Det blir lokale tellekorps og ordstyrer på den enkelte lokasjon, disse blir valgt lokalt i forkant av
pålogging til årsmøtet.

Sentralstyrets anbefaling: Forslaget til årsmøteform vedtas.
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2 Konstituering av årsmøtet
2.1 Valg av ordstyrere
Sentralstyret foreslår disse sitter på samme lokasjon som sentralstyret, der møtet blir kjørt.
1. John Gunnar Kogstad, Bergen

2. Arne Gustav Bønes, Bergen

Sentralstyrets anbefaling: De to blir valgt til ordstyrere.
Valg:

2.2 Valg av to referenter
Disse kan sitte hvor som helst, men bør ha en egen telefon/pc med hodetelefoner for lettere å få
med seg alt som blir sagt i møtet.
1. Vidar Johnsen, Vestfold

2. Doreen Johnsen, Vestfold

Sentralstyrets anbefaling: De to blir valgt til referenter.
Valg:

2.3 Valg av sentralt tellekorps
Teller stemmene som kommer inn fra de ulike avdelingene og alle forhåndsstemmer sendt til
valg@holyriders.no
Forslag til kandidater
1. Rüdiger Dietz, Bergen

2.

, Bergen

Sentralstyrets anbefaling: De to blir valgt til tellekorps.
Valg:

2.4 Valg av to som signerer referatet
Disse kan sitte hvor som helst.
1. …………. , Sørlandet

2. …………. , Sørlandet

Sentralstyrets anbefaling: De to blir valgt til å signere referatet.
Valg:

2.5 Valg av lokal ordstyrer
Lokal ordstyrer sender inn talerliste fra avdelingen til sentrale ordstyrere
Valg:
Hver enkelt avdeling finner kandidat(er) og velger en(to) lokal(e) ordstyrer(e)

2.6 Valg av lokale tellekorps
Lokalt tellekorps har ansvaret for opptellingen i den enkelte avdeling og sender inn
stemmeresultat fra avdelingen til sentralt tellekorps
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Valg:
Hver enkelt avdeling finner kandidater og velger sine tellekorps

3 Godkjenning av innkalling og saksliste
3.1 Godkjenning av innkalling
Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner innkallingen til årsmøtet slik 2. årsmøteinnkalling er sendt ut.
Sentralstyrets anbefaling: Årsmøtet godkjenner innkallingen.

3.2 Godkjenning av saksliste
Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner saklisten til årsmøtet slik 2. årsmøteinnkalling er sendt ut.
Sentralstyrets anbefaling: Årsmøtet godkjenner sakslisten.
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4 Rapporter fra sentralstyret
4.1 Sentralstyret
2020 har vært et spesielt år, også for sentralstyret. To av de faste medlemmene sluttet i forkant
av årsmøtet 2020. Det var dessverre ikke nok kandidater til å fylle disse plassene i tillegg til de
tre som stod på valg. Det har derfor bare vært 5 medlemmer i sentralstyret det siste året.
Det har vært 5 ordinære styremøter + noen korte videomøter for å avklare ting som ikke kunne
vente. Møtene blir avhold slik at det passer best mulig i forhold planlegging av de sentrale
arrangementene. Flere av møtene har vært videomøter grunnet koronasituasjonen, Göran har vi
dessverre ikke fått møte siden nedstengingen pga Covid-19.
Sentralstyret har lagt vekt på å besøke avdelingene i størst mulig grad midt i denne utfordrende
tiden. Vi ble velsignet med å få ha årsmøtet i Sverige like før nedstengingen. Siden det har vi
ikke kunne ha fysiske møter med de svenske medlemmene.
Vi opplever å få stå i Guds arbeid og være med å oppmuntre og støtte avdelingene rundt i vårt
ganske store nasjonalområde. I året som gikk, ble utfordringene med Covid-19 et tema på alle
møtene etter årsmøtet. Vi fikk ikke avholde medlemsweekend verken før påske eller i oktober.
Det ble et spesielt Pilegrimstreff i 2020. Vi kunne ikke ha besøk fra noen av våre medlemmer
og venner fra andre land. Vi hadde også begrensinger på antall besøkende på treffet. Noe av det
største med dette treffet var at nesten 20 % var i alderen 15 – 20 år. Det var en velsignelse å få
være sammen med alle disse flotte ungdommene.
Styremøtene har et stort innslag av faste oppfølgingssaker for å følge opp den daglige driften og
sentrale arrangement. Ungdomsarbeidet, drift av Rekvisita, Pilegrimstreffet og
Avdelingsledersamlingen, EMC/Pilegrimstreffet 2021 (HR 40 år) er spesielle saker som har
vært oppe på flere styremøter.
Sentralstyret fungerer godt sammen og har gode samtaler i sakene. Vi har også fått legge
møtene i Guds hender og opplever å få hans visdom og ledelse i arbeidet. Vi har samme mål, å
gå i Guds plan og finne løsninger til det beste for å stå i tjenesten som misjonærer i MC-miljøet.
Sentralstyret trenger forbønn både for å lede arbeidet den vei Gud ønsker vi skal gå og at vi får
se hvordan vi best kan støtte avdelingene. Så Takk for all forbønn og støtte – det trenger vi hele
året igjennom, for ved Guds nåde å lede i den retningen Han ønsker!
Jon Ivar Friborg, sekretær
Lederutvikling
Vi ble velsignet med en god avdelingslederweekend på Undeland Misjonsgård i Vest-Agder da
medlemsweekend i Hula egentlig skulle funnet sted. De fleste avdelingene var representert på
samlingen.
Det var en fin helg med fin undervisning og samtaler på kryss av avdelingene. Fokuset var mye
på nærhet og intimitet i vårt personlige gudsliv som ledere og som Guds barn.
-

Hva har jeg overgitt til Gud?
Lar jeg Guds ord påvirke meg og lede meg?

Vi hadde tenkt å ha to undervisningsbolker på medlemsweekenden nå i vår, men det går ikke da
den er avlyst. Sentralstyret vil gjerne besøke avdelingene og blir gjerne med på samlinger med
lederskap som tema.
På vegne av sentralstyret. Karl
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4.2 Regnskap / budsjett
Regnskap 2020
Regnskapet for 2020 ble spesiell grunnet Covid 19 tiltakene. Årsmøtet 2020 budsjetterte med et
underskudd på 394 000. Resultatet ble et underskudd på 349 000. Inntektene er 30 % under
budsjett. Av dette utgjør Pilegrimstreffet 2/3 og resten er andre gaver/inntekter. Utgiftene er vel
20 % lavere enn budsjett. Største enkeltsum er mindre utbetaling til støtte ungdomsarbeid pga
bare en søknad.
Ekstraordinære kostnader i 2020, ikke årlige, var til sammen ca. 425 000 (utbetaling av
overskudd «Isle of Man», internettside, nedskriving varelager rekvisita, innkjøp Pilegrimstreff,
en forsinka faktura Power fra 2019 og medlemsweekend gjort om til ledersamling på
Undeland).
Det er vanskelig å sammenligne 2019 og 2020. Ingen av disse var normalår i forhold til
inntekter/utgifter, i hovedsak grunnet den store gaven som følge av overskuddet fra Isle of Manturen i 2019. Mens inntektene kom i 2019 – ble fordelingen av midlene og utbetalingene gjort i
2020.
Den ordinære driften av klubben gikk med 85 000 i overskudd dersom en trekker fra
ekstraordinære utbetalinger/avskrivinger.
De to største avvike på inntektene er reduserte inntekter på Pilegrimstreffet og mindre
medlemskontingent grunnet utbetaling av lokal kontingent 2019, krevd inn sentralt.
Sentralstyret vil fra 2021 gå over til å føre regnskapet selv. Vi har allerede lisens på
regnskapsprogram gjennom StyreWeb. Over 2/3 av bilagene er medlemskontingent som er
sendt ut nettopp via StyreWeb.
Sentralstyret ønsker elles tips fra medlemmene for å finne gode kandidater til tiendegavene.
Også i år er det flere av våre medlemmer som har bidratt med gaver til klubben, i form av fast
givertjeneste, enkeltgaver eller dugnads timer. Gavene som kommer inn er i hovedsak til
reisegavefond.

Budsjett 2021
-

-

-

Det er lagt opp til at den ordinære driften skal gå i balanse eller med overskudd
Budsjettpostene er justert for å være så nær gjennomsnittet av ordinære inntekter/utgifter de
senere år, evt justert for endringer
Poster som Pilegrimstreff og Reisestøtte medlemmer fra Øst-Europa er satt til å gå i null
(inntekt/utgift)
Det er reduserte utgifter til regnskapsprogram for 2021 da regnskapet blir ført i StyreWeb
fra inneværende år.
Budsjettposten «Ungdomsarbeid» og «Rekruteringsfond» da de i hovedsak er til samme
type utgifter. Det er fremdeles midler igjen etter overskuddet etter Isle of Man dedikert til
ungdomsarbeid dersom det skulle komme enda flere søknader.
Reisekostnad Sentralstyret utland er økt. Tolketjenester og visum er lagt inn i denne
budsjettposten da dette er en kostnad som er relatert til reisene. Tolketjenester kjøpt i
utlandet skal ikke innberettes til norske myndigheter.
Det er bare oppført utgifter for Årsmøtet 2021, siden det ikke har inntekter grunnet
desentralisert oppmøte.
Flere poster er redusert noe i 2021 pga Covid-19.
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4.3 Medlemssekretær
Medlemstal (per.26.1.2021)
-

Norge: 262 (fördelat på 14 avdelningar)
Sverige: 28 (3 avdelningar)
Tyskland: 66 (+5 ännu ej inlagda i StyreWeb. Är eget nationalområde)
Ryssland : 14 (ännu inga avdelningar igång). Ett stort antal supportrar finns och flera är
på väg in som medlemmar. Arbetet går bra.
Ukraina: 5 (ingen avdelning)

Medlemsregistret fungerar nu fullt ut med möjlighet att sända email till var och en enskild
medlem som har tillgång till epost.
Det finns fortfarande möjligheter i StyreWeb som inte utnyttjas fullt ut men vi lär oss hela tiden.
Ett exempel är fakturering som nu fungerar i Norge.
Vi för samtal om att flytta räkenskaperna in i StyreWeb där det finns många möjligheter. Bland
annat skulle det bli mycket enkelt att få ut olika rapporter, både till bokslut och löpande under
året.
Avdelningsledarna behöver uppdatera kontaktinformationen för existerande medlemmar, som
eventuellt byter eller har bytt adress. Det blir en del returer på utskicken av Power på grund av
felaktiga postadresser i medlemsregistret, lika med onödiga utgifter.
Jag upplever att några av avdelningsledarna är duktiga på att uppdatera medlemslistan i
StyreWeb. Bra jobbat.
Göran Linder, Medlemssekreterare Holy Riders MC

4.4 Rekvisita
Holy Riders avdeling Telemark overtok Rekvisita denne våren.
Det var stor enighet i klubben om at dette arbeidet, som de trofaste Anny og Roy Øvrebø hadde
drevet i mange år, skulle gå videre. Vi trenger noen som har Rekvisita i Holy Riders og
avdeling Telemark ligger jo også veldig sentralt med tanke på andre klubber: Vestfold (50 min),
Oslo (120 min), Østfold (140 min), Aust-Agder (100 min), Sørlandet (140 min). 6. stykker blei
med i denne gruppa og flere har lovt å hjelpe til ved behov.
Det var med stor spenning vi møtte opp med hengeren på vårt første Pilegrimstreff. Men salget
gikk over all forventning tross coronatiltak og begrensa med deltakere.
Det blei også solgt litt på ledermøtet på høsten og det endte med et salg på 35 100 kroner denne
sesongen. Da har vi 135 100 kr på kontoen og det er et bra grunnlag for nyinnkjøp 2021.
Og vi starter opp 2021 – sesongen med friskt mot. Vi har diskutert litt om nye varer, særlig er
det jubileumsskjorta til Pilegrimstreffet vi må bli enige med sentralstyret om, hvor mange og
hvordan den skal se ut, vi foreslår også at den ligger inne i treffavgifta slik at alle som har vært
på treffet vil få den med seg hjem.
Vi tenker etter hvert å få opp ei nettside der varer både kan studeres og bestilles. Det er også
forslag om å besøke andre klubber med vare prøver og for å ta opp bestillinger, dette ligger jo
litt frem i tid.
Men dette året, er jo som det forrige, prega av corona og derfor er jo også dette med Rekvisita
blitt satt på vent.
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Så vi treffes vel plutselig.

For Rekvisita, HR Telemark:

Lars Arild Skarås, leder Rekvisita

Svein Arne Rønjom, leder HR Telemark

4.5 President
Et nytt år er passert, og det har vært mitt 8. år som president i denne omgangen. Jeg har jo hatt 4
år som president på slutten 80 tallet, også.
Året som har vært, har jo som alle i hele verden fått med seg, vært spesielt. Jeg skal ikke skrive
så mye om hva vi i sentralstyret har gjort, for det har andre tatt seg greit av. Vil oppfordre dere
til å lese godt gjennom rapportene før årsmøte fra de forskjellige grenene i HR, og rapportene til
avdelingene rundt i Norge og Sverige.
Det å lede en MC-klubb som Holy Riders, er spennende og samtidig utfordrende. Jeg har et
fantastisk styre med meg som stort sett gjør det meste av praktiske oppgaver. I tillegg til gode
evner på det praktiske, er dette også mennesker som er Gudfryktige, og kjenner Guds ord godt.
Møtene i sentralstyret har fått en god rutine med at vi alltid starter med bønn for og med
hverandre og klubbens arbeid og fremtid.
Men det å ha «ansvaret» er tidvis (ganske ofte 😊) en utfordrende jobb, der en må balansere
mellom mange faktorer. Holy Riders er jo som dere kjenner til en tverrkirkelig MC-klubb, som
har som oppgave å fortelle våre MC-venner som ikke kjenner Jesus om han, og forhåpentligvis
få de med oss på veien til himmelen.
Når vi er en tverrkirkelig, evangelisk MC-klubb, har vi mange mennesker som brenner for å
være et vitne for Jesus, på forskjellige måter. Noen har praktiske tjenester, og tjener Gud på den
måten, andre har talens gave og andre igjen bønnens gave og slik kunne jeg fortsatt inntil vi har
nevnt alle de gavene som Bibelen remser opp.
Og her ligger vår styrke. Vi er et samspill av mennesker i Guds rike, som har forskjellige tanker
og ideer på hvordan få mennesker i det miljøet vi er, frelst. Sånn sett så er jo dette et fantastisk
konsept, der alle kan tjene Gud med det de har. Og dette er nok en av de faktorene som gjør at
jeg synes Holy Riders er rett sted å tjene for min del.
Vi er i ferd med å forberede et 40 års jubileum, og da har vi i 2020 hatt 39 år med tjeneste i
Guds rike, der Holy Riders var i den spede begynnelsen 3 unge menn som ønsket å kjøre MC og
fortelle andre MC-folk om Jesus. I dag er vi rundt 400 mennesker fordelt på 5 land. Og med
dette har jo ting forandret seg fra det helt enkle i 1981, til det mer komplekse i 2020.
Og her er nok dette som jeg nevnte med «ansvar» litt lengre oppe i rapporten en utfordrende
jobb. De kristne kirkesamfunnene (som vi kommer fra) har jo i denne tiden også forandret seg,
der noen sier til det bedre og noen sier til det verre.
Hvordan kan vi som Holy Riders tjene Gud, uten å gå på kompromiss med det som Holy Riders
var tenkt som i begynnelsen, og Guds ord? Vi som er medlemmene i Holy Riders er jo som alle
andre mennesker i forskjellige livsfaser, og står under forskjellig forkynnelse, noen har levd
hele livet med Gud, andre er forholdsvis nye på veien.
Noe av det som har vært grunnpilarene i Holy Riders er jo Guds ord, og respekt for andre i Holy
Riders som har et annet syn på enn det «jeg» har. Og denne respekten har vi også for andre MCfolk vi møter. Slik har vi vært en kristen MC-klubb som har fått lov til å bringe Guds ord ut i
miljøer som ikke er så lett for andre å komme inn i. I Holy Riders sine statutter står det at vi skal
ha Guds ord som rettesnor for det vi gjør, og ettersom vi er mennesker fra mange kirkesamfunn,
har vi som medlemmer en oppgave i å kjenne Guds vilje i livene våre.
Her er noe av det som jeg vil oppfordre oss i Holy Riders til.
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I vår travle hverdag utfordrer jeg meg selv og dere andre i Holy Riders til å sette av mer tid til å
lese Guds ord, og vær innforbi han i «bønn», så vil han lede hver enkelt inn i det han har for oss.
Da kan Holy Riders få lov til å blomstre videre innenfor Guds plan gjennom mange år
framover.
Vi trenger ikke å være rakettforsker for å se at det å følge Jesus begynner å «koste», selv om vi
her i Europa ikke blir direkte truet. Men vår tro blir uten tvil «prøvd». Og Guds ord sier at det
blir utfordringer for de kristne.
Jeg utfordrer meg selv og dere til å lese og ta til oss Jesus sine ord i Matteus 25. Hvor finner vi
drivstoff til livene våre fra? La oss som Jesus selv sier her i Matteus, alltid ha olje i lampene
våre, så vi er forberedt på det som kommer.
Jeg tror Holy Riders vil være en MC-klubb i framtiden som skal se medlemmene våre vokse
nærmere Jesus, og lære våre venner i MC-miljøet Guds rike å kjenne.
Vær fortsatt velsignet, for det er vi. Vi har himmelen i vente.

Harald
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5 Rapporter fra virkeområdene
5.1 Kaffetelt
Det har i 2020 vært ett kaffetelt i HR MC regi. Det var på Fulltreffet i Sandnes. Det var Sydvest
som hadde dette kaffeteltet. Vi har ikke hatt mulighet til å ha flere da de fleste treff her blitt
avlysts.
Det har vært en del virksomhet i form av kjøreturer og samtaler med mennesker vi treffer langs
veien. Dette er jo en naturlig del av våre aktiviteter, men den har nok vært større på grunn av at
det ikke har vært kaffetelt på treffene som er avlyst.
Jeg synes medlemmene har gjort en iherdig og god innsats i å holde kontakten med gamle
venner. De har også vært aktive i å komme seg ut og treffe folk langs veien, det være seg på
treffsteder eller f. eks rasteplasser.
Det oppleves at mc-folk etterspør kaffetelt og det er veldig bra. De opplever det som en god
plass å være og vi får spre evangeliet og be for dem.
Vi har nå hatt en turnus på ansvaret for kaffeteltet på Trollrally. Videre turnus ser slik ut:
-

2021 - Vestfold/Telemark
2022 - Lister/Indre Agder
2023 - Oslo/Østfold
2024 - Aust Agder/Sørlandet

Alle fra HR er selvfølgelig velkomne til å komme å være med på Trollrally kaffeteltet. Vil du ta
vakter kontakter du avdelingsleder i aktuell arrangerende avdeling.
La oss alle være med å be for alle kaffeteltene. Vær flinke til å støtte opp Kaffetelt selv om det
ikke er din avdeling som arrangerer. Mest av alt, bruk BØNNERINGEN! (95 78 94 74)
En stor takk fra oss i sentralstyret for den jobben dere alle gjør der ute og på klubbhusene. Vi
må ikke glemme alle dere som besøker mc-klubber er trofaste på mc-kafeène året rundt.
Vi ser frem til et nytt år, PÅ VEIEN FOR JESUS, sammen med dere alle. Med ønske om en
velsignet vår og en fantastisk sommer.
«Den som tror på meg, fra hans hjerte skal det renne strømmer av levende vann», JESUS. Det
er det vannet verden lengter etter og de søker overalt. La OSS gi dem dette vannet.
På vegne av sentralstyret.

Karl

5.2 Bønneringen
Status: Ledere i Bønneringen er Charlotte Obrestad (2016), og Bjørg Bendiksen (2014).
Bønneringen består nå av 53 medlemmer.
Pilegrimstreffet: Pilegrimstreffet var (som alt annet av aktiviteter i år) preget av
koronapandemien. Vi måtte ty til andre løsninger også i bønneringen. For eksempel brukte vi
loftet på hovedbygget som samlingsted for bønn, slik at man fikk større plass og kunne
opprettholde god avstand mellom folk. Litt rart er det jo å drive en forbønnstjeneste når man
ikke kan legge hender på de som ellers hadde ønsket det under normale omstendigheter. Men
dette løste vi også med at den som ønsket håndspåleggelse under forbønn, tok med seg en
person fra egen «kohort» (ektefelle, venn, søsken osv..) hvor den som sto en nær la hånden på
den som ønsket forbønn mens forbederen fra bønneringen ba.
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Medlemsweekend: Det har ikke vært samlinger i Hula/Oslo denne perioden, så det er ikke så
mye å melde der, annet enn at det har selvfølgelig vært et savn også for oss i bønneringen å
kunne møtes på disse samlingene og komme sammen i bønn og oppmuntring til hverandre. Og
vi gleder oss til det blir mulig å åpne opp igjen for disse møtene. I stedet for disse møtene har vi
prøvd å la informasjon og oppmuntring skje over mail og SMS.
Koronabønn: Vi har hatt en «Koronabønn»-plakat i denne perioden hvor vi har bedd for ulike
punkter under pandemien. Pandemien har rammet hele verden og påvirker oss alle. Da er det
godt å ha en allmektig Gud vi kan henvende oss til sammen i bønn. MC-fester har måttet
avlyses, samt mc-treff og flere mc-relaterte arrangement. Det at smittetiltakene er sosial
distansering i denne pandemien, er jo klart en utfordring i den tjenesten Holy Riders er satt til.
MEN ingen umulighet for Gud. Dette har vi i bønneringen holdt fokus på denne tiden. Vi
ønsker å stå sterke sammen i bønn, og vi ber om at når samfunnet igjen åpner opp, så skal også
høsten være moden, og menneskehjerter åpne opp for den ene sanne Gud vår Far i himmelen!
Bønnetelefonen: Bønnetelefonen blir brukt jevnt og trutt. Men vi kan vel si at vi har kapasitet til
å ta imot flere bønne-SMS på Bønnetelefonen (957 89 474). Det er jo naturlig at når mcrelaterte sesong-aktiviteter går ned, så går jo også etterspørselen på bønnetelefonen ned. Men
samtidig ser vi at folk benytter seg av bønnetelefonen der ute i hjemmene til disse mc-vennene
våre som vi ellers treffer rundt på treff og fester.
Vi vil også gi mye skryt til medlemmer som har jobbet godt på for å opprettholde kontakten
med mc-venner, og sendt inn bønnebegjær for venner og familie i mc-miljøet. Vi i bønneringen
ønsker å være en trygg hjelpende hånd i bønnearbeidet i Holy Riders, og ingen bønneemner er
for store eller for små. Vår jobb er å stå sammen i bønn og løfte de bønnebegjær som kommer
opp framfor vår Herre. Det er Han som kommer med svar. Vi tror at det er makt i de foldede
hender, og dersom 2-3 (53 stk.) ber om det samme, tror vi også at det er stor kraft i det. Gud er
god!
Charlotte trer av etterhvert: Vi har hatt en prosess over lengre tid for å finne rette person til å ta
over som bønneringsleder for Charlotte, siden hun i sin nåværende livssituasjon har behov for å
gi slipp på denne tjenesten i denne omgang. Likevel ønsker Charlotte å få en god overgang med
den som tar over, så hun blir sittende til man har en avløser. Vær gjerne med å be for denne
prosessen, at Gud hjelper oss å se løsninger og at Gud taler klart.
Må Gud velsigne 2021 og klubben vår.

Mvh Charlotte og Bjørg /Bønneringen

5.3 Pilegrimstreffet
Pilegrimstreffet 2020 ble ett helt annerledes treffe grunnet Covid-19. Det ble tatt en rekke tiltak
for å møte myndighetenes krav til arrangement. Men vi gjennomførte treffet med 177 deltakere
+stab (maks krav var 200 + stab). Dette medførte ett treff med mindre aktiviteter. Jeg vil gi en
berømmelse til alle de avdelinger som var involverte i forskjellige oppgaver og si en stor takk
for hjelp og støtte. Uten dere hadde vi ikke fått Pilegrimstreffet til å fungere så flott som det
gjorde. Vi ble også møtt med stor velvilje fra Fyresdal senter hvor de samarbeidet utrolig bra på
alle måter. Alle møtene ble holdt utendørs.
Taler dette året var Bjørn Tore Friberg og de som ledet lovsangen var Jan Helge Deila med
team. Det ble også tatt opp noe film som senere har gått på kanal10.
Treffet hadde i år 12 personer som fikk utdelt ryggmerke.
Økonomisk gikk treffet med noe underskudd, noe som var kalkulert på forhånd da det ble kjøpt
inn engangs bestikk og tallerkener for neste sesong + utstyr for smittevern.
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Med dette takker jeg for året som har gått og ser fremover til treffet 2021 hvor jeg håper et mer
normalt år med et jubileumstreff og med EMC som våre gjester.
Treffsjef Trond Martin Olsen

5.4 HR i utlandet
2020 startet som et veldig godt år for utlandssatsningen i klubben, med vintertreff på et leirsted
utenfor Moskva der de aller fleste av våre russiske medlemmer var samlet, sammen med en
uvanlig stor delegasjon fra vest; sentralstyrets utlandsansvarlige Göran med sin Ankie Linder,
Sigrun og Rune Enstad og naturligvis vi som nesten alltid reiser – russisk-tyske Hannes og
undertegnede med min vilde huv Doreen. Treffet ble usedvanlig godt, ikke minst pga. både
undervisning og sjelesorgstjeneste som paret Enstad stod for. Selv om Holy Riders i Russland er
spredt ut over et voldsomt stort område, er de ivrige og seriøse i å betjene MC-miljøet rundt seg,
og det var om mulig en enda større opptur enn det pleier å være sammen med dem denne
helgen.
En tilsvarende opptur ble det også i Tyskland under deres årsmøte, også kalt rüstwochenende
(utrustningshelg) kort tid etter, i februar. Også her var Enstadparet med, og også Karl Lohne fra
sentralstyret sammen med både den bedre og den mer ordinære halvdel av meg selv. Rune
sørget også her for god undervisning, og på alle måter ellers var helgen preget av den solide
driften tyskerne har i sitt arbeid.
En detalj som i vanlige tilfeller ville være glemt fra hjemturen fra Tyskland skulle komme til å
prege resten av 2020: To på det tidspunktet tilsynelatende ekstreme asiatiske medpassasjerer
gjennomførte hele flyturen til Norge iført munnbind. Noen få uker senere gjorde en
mikroorganisme slutt på alle videre planer om videre besøk og næroppfølging av våre tyske og
russiskspråklige søsken.
Ulikt oss valgte tyskerne å avlyse hele sitt sommertreff, Turn or Burn, selv om mange likevel
gjennomførte en liten rundreise i Tyskland og besøkte hverandre.
Også i Russland satte viruset preg på året, om enn russerne selv ikke i samme grad lot seg
merke med det. Flere av våre medlemmer har vært gjennom koronasykdom, og enda flere har
slekt og venner rundt seg som har vært rammet. Likevel gjennomførte russerne i sommer både
en fellestur gjennom hele landet fra Moskva via de sørligere byene Kursk og Saratov helt øst til
Novosibirsk, med besøk i de fleste HR-gruppene og deltakelse på treff og fester underveis. I
tillegg gjennomførte de i august sitt første sommertreff uten noen deltakelse fra oss i vest, med
svært mange positive tilbakemeldinger om hele opplegget, både av åndelig og praktisk karakter.
Fra vår side har det naturlig nok vært lange dødperioder i driften, men også mange lange og
gode samtaler. Oppunder jul begynte det å bli klart for selv den mest innbitte optimist at ikke
heller vintertreffet i 2021 lot seg besøke fra oss i Norge/Tyskland. Dermed ble det også et
spørsmål hva man kunne gjøre med ryggmerkeutdeling. I Moskva fantes det to meget solide
kandidater, og sentralstyret besluttet derfor å innvilge søknadene dersom det lot seg gjøre å
gjennomføre utdelingen på vintertreffet med sentralstyret og oss som vanligvis reiser bort
tilstede via nettmøte.
Første helg i januar var vi dermed noen som for et par timers tid igjen fikk reise, om enn
virtuelt, på besøk til russerne og overvære ryggmerkeutdeling. Det ble et varmt lyspunkt både
for dem og oss, i en tid som på så mange måter har kneblet oss i tjenesten vi så gjerne bruker det
meste vi har av fritid på.
Vi ser frem mot et år som forhåpentlig igjen kan la oss vende tilbake til mer normale muligheter
for reise og deltakelse på det som skjer hos våre utenlandske grupper, men gleder oss samtidig
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over at våre folk overalt der vi finnes fortsatt er på veien for Jesus, tross mikrober og annet rusk
som prøver å stoppe oss.
Vidar Johnsen, Utlandskoordinator på oppdrag for sentralstyret – i samarbeid med
utlandsansvarlig Göran Linder

5.5 HR Racing
Året 2020 blei ikkje heilt som planlagt for oss i HRR også. NM i Roadracing blei avlyst,
treningar blei begrensa, årsmøte blei flytta, osv.
Årsmøte blei gjennomført på Teams og ny ledar og styre blei valt. Tom B. Fagermoen har gjort
ein god jobb og holdt HRR i gong når der ikkje var fleire som kunne drive vidare.
Nytt styre i HRR er: Stein Arild Øye (ledar), Thomas Lind Ihlebæk (styremedlem), Bernt
Frustøl (styremedlem) og Morten Johansen (vara)
Me har deltatt på Roadracing trening på Vålerbanen og Arctic Championship på ACR. Crosstreningar i Nordhordland. Samt MSK (Motorsportkonferansen) gjennom Teams. Opplever me
begynner å ble kjend innen RR-miljøet.
Har også fått god kontakt inn mot Stavanger RR og vil ver med å hjelpa dei med å arrangera på
den nye banen i Sokndal.
Om nokon vil kjøre Roadracing, prøve vegsykkelen på bane, eller noko annet motorsport på
2/3-hjul, så ikkje ver redd å ta kontakt.
På vegne av HRR, Stein Arild Øye

5.6 Ungdomsarbeid
Vi er veldig takknemlige over at Gud har hørt våre bønner og sendt så mange ungdommer til
Holy Riders MC.
Flere avdelinger driver et fruktbart ungdomsarbeid. På Pilegrimstreffet i 2020 var det ca 13 %
på lett mc. Fantastisk.
Ungdommene har allerede begynt å arrangere sine egne turer, veldig bra. De var i fjor høst en
tur på Tusenfryd og brukte Hula som base. Det var veldig fint å være sammen med dem.
Det er mulig å søke sentralstyret om økonomisk støtte fra ungdomsfondet til ungdomsarbeid.
Vi ønsker å fokusere på ungdommene og ta vare på dem, integrere det i HR MC. Få dem til å
føle seg som en del av misjonsfamilien.
Det er opprettet en ungdomsansvarlig i sentralstyret, som for tiden er Karl Lohne.
Det er nå i årsmøtet lagt frem forslag om felles regler for ungdomsarbeidet i HR MC. Dette er
til avstemming. Vi ønsker at våre unge skal være en del av HR MC og ikke bli en klubb i
klubben. Vi gamle må gjøre vårt for at de skal trives og bli hos oss og en del av oss. Vi ønsker
våre unge medlemmer hjertelig velkommen og tar imot innspill til arbeid og aktiviteter for
ungdommen med glede.
På vegne av sentralstyret, Karl
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5.7 Internett
Hjemmesidene funger rent teknisk. Sentralstyret har fått god hjelp av Thomas Ilebekk til den
siste finpussen. Han har også lagt inn artiklene etter hvert som han får de tilsendt.
De siste numrene av Power er lagt ut i søkbar PDF. Det blir arbeidet med å få ut eldre nummer i
samme format. Så langt ligger en del nummer ute skannet PDF.
Den største utfordringen er å få nytt stoff til sidene. Der er det lokalavdelingene og
medlemmene som kan bidra.

5.8 Power
Med bladet POWER ønskjer Holy Riders å ha eit blad til utdeling til mc-miljøet, med
inspirerande og evangeliserande lesestoff. Bladet er samtidig eit medlemsblad for Holy Riders
og klubbstoff som viser aktivitetar i avdelingane er også med i det faste innhaldet. Målet frå
redaksjonen er å skape ein balanse mellom mc-stoff, klubb-stoff og direkte evangeliserande
stoff, i ein miks som er så god at «alle» kjem til å lese bladet. Grunnlaget for denne målsetjinga
vart vedtatt på årsmøtet for Holy Riders i Molde i 2019.
POWER har i 2020 vidareført opplegget som vart innført i 2019, med eit redaksjonsråd og ei
gruppe med faste- og sporadiske leverandørar av stoff. Bladet har kome ut i to nummer i løpet
av året; eitt i juni og eitt i november. Nummer 1/2020 hadde 36 sider der til saman 26 personar
leverte tekst og/eller foto, medan nummer 2/2020 hadde 28 sider og 25 personar som bidrog
med materiale. Bladet nyttar seg av same type layout som vart skapt av mangeårig redaktør
Anne Skaiå, og det sparar oss for mykje ekstra arbeid og tenking, i tillegg vert det veldig fint!
Redaksjonsrådet som står bak bladet, har i 2020 vore Karl Lohne (ansv. redaktør), Jørn Stampe
Hansen, Frode Jess Klippen og Leif Lia (hovudmedarb.). Det vart gjennomført ei felles samling
på Pilegrimstreffet med dei som var til stades av faste skribentar og redaksjonsråd, og det var
ikkje så mange…. Redaksjonsrådet arbeider elles med telefon og e-post som kommunikasjon.
I 2020 har redaksjonen prøvd ut to strategiar for distribusjon. Både nummer 1/2020 og 2/2020
vart trykt i 1800 eks i farger, der nummer 1 vart sendt i pakker til avdelingane, medan nummer
2 vart sendt direkte til kvart medlem, pluss utdelingsnummer til kvar avdeling. Distribusjonen
av POWER har blitt diskutert fleire gonger og det er sannsynleg at me vil gå for både direkte
utsending til medlemmar og fellesutsendingar til avdelingane.
Totale kostnadar med å lage to nummer har i 2020 kome på kr. 62 200. Det inkluderer
layout/brekking, trykking og utsending. Holy Riders betaler ikkje mva for kjøp av tenester til
produksjon av bladet.
Arbeidet med nummer 1/2021har starta opp og fleire reportasjar har allereie kome til
redaksjonen.
Arbeidet i redaksjonsrådet har enno ikkje funne sin endelege form, men har likevel fungert på
ein slik måte at arbeidet med å lage POWER ikkje medfører unødig administrasjon.
Redaksjonsrådet takkar alle som har vore med på å lage bladet i 2020 og alle som har vore med
på å dele det ut til vener i mc-miljøet.
For redaksjonsrådet
Leif Lia

Ansvarlig redaktør
Karl Lohne
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6 Saker til informasjon
Det er ingen avstemming på informasjonssaker

6.1 Indeksregulering av medlemskontingent
I henhold til årsmøtevedtak fra 2006, fastsetter sentralstyret årlig økning i sentral
medlemskontingent etter konsumprisindeksens totalindeks fra oktober til oktober hvert år.
Fra okt. 2019 til okt. 2020 var økningen på 1,7 %, ifølge Statistisk Sentralbyrå.
Årskontingenten skulle dermed øke fra 1250 kroner til 1.270 kroner. Sentralstyret ønsker heller
ikke i år å øke kontingenten.
Dette vil nødvendigvis senke klubbens reelle inntekt i forhold til generelt kostnadsnivå i
samfunnet. Skulle dette i fremtiden føre til et behov for økning av kontingent utover
konsumprisindeksen, vil det være tidsnok å ta dette opp i årsmøtet når et slikt behov måtte
melde seg. Kontingent for 2021 er dermed uendret fra 2018:
-

Kontingent, enkeltmedlem: 1 250,- kr
Ektefelle: 625,- kr (halvparten av enkeltmedlem).

Medlemskontingenten blir nå innkrevd via det nye medlemsregisteret. Det betyr at avdelingene
ikke lenger skal kreve inn sentral kontingent. Avdelingene kan avtale med medlemssekretær å
kombinere inn eventuell avdelingskontingent for avdelingens medlemmer når sentral kontingent
kreves inn, eller fortsette å kreve inn avdelingskontingent fra sine medlemmer selv. Informasjon
om dette foreligger på mail til avdelingslederne – evt. spørsmål om dette rettes
medlemssekretær Göran Linder – medlem@holyriders.no.

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

Kommende sommer, i 2021, blir som kjent fra forrige årsmøte, Pilegrimstreffet igjen
arrangert i Fyresdal i Telemark.
Dette Pilegrimstreffet vil også være vertskap for EMC og 40 års jubileum for HRMC.
I 2022 planlegges også Pilegrimstreffet lagt til Fyresdal i Telemark.
Det er for tiden ingen andre treffplasser oppe til vurdering.

Ledelsen ved Fyresdal Kurs og Leirsted har tatt kontakt med sentralstyret og meldt at de ser på
oppstartstidspunktet for treffet. Sentralstyret vil informere mer om dette på årsmøtet.

6.3 Sentralstyrets målsettinger for året som gikk
Oppfølging av sentralstyrets målsettinger for 2020:
1. Arr., delta og tilrettelegge for at Racing skal få mer besøk og støtte på løp.
o Det har ikke vært mulig i 2020 grunnet Covid-19.
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2. Utarbeide et ledertreningskurs for klubbens ledere.
o I 2020 var det en ledertreningssamling med avdelingslederne i oktober, på
Undeland.
3. Besøk av sentralstyret i alle avdelinger i løpet av året.
o 14 av 17 avdelinger fikk minst ett fysisk besøk av sentralstyret i løpet av året på
tross av Covid-19, der formålet var dialog mellom sentralstyret og avdelingen.
4. Sende ut info til avdelingene fra sentralstyret etter hvert styremøte.
o Det er sendt ut «Sentralstyret informerer» etter hvert ordinært sentralstyremøte.
5. Følge opp valgkomiteen i deres fremdrift gjennom året.
o Valgkomiteen har blitt fulgt opp gjennom året.

6.4 Covid-19 og Holy Riders.
Covid-19 påvirker også Holy Riders både oss som personer og tjenesten vi står i. Det har gitt
oss flere nye utfordringer, blant annet
-

Avlyste treff vi bruker å være med på
Stengte lokaler der vi samles
Få vårmønstringer/vårslipp
Økt ensomhet både blant egne medlemmer og de vi går sammen med
Et mindre Pilegrimstreff
Mindre utenlandsbesøk (vi til Øst-Europa, Tyskland & Øst-Europa til oss)
Ikke felles arrangement med svenskene etter 13. mars
Avlyste medlemsweekender
Nesten ikke kaffitelt
Få besøk hos andre klubber

Samtidig har vi fått være der for noen, snakke med enkeltmennesker, noen av dem mennesker vi
ikke har møtt før. Mange har kjørt flere turer og møtt nye venner på den måten, ungdomsarbeidet
har vært større enn på flere år, vi har hatt banekjøring, ja, her kan listen gjerne bli lang.
Dette er dessverre ikke over, og vi vet ikke hvordan dette vil påvirke den enkelte på lengre sikt.
Hvorfor og hvordan kan være viktige spørsmål for de som jobber med dette, for noen medfører
dette konsekvenser for en stor del av hverdagen enten en ønsker det eller ikke. Kanskje må vi
gjøre tilpasninger på klubbsamlingene våre for å kunne ta imot gjester som før.
Så langt har vi ikke fått melding om noen av våre er blitt alvorlig syke eller døde som en direkte
konsekvens av Covid-19. Men flere har hatt en utfordrende livssituasjon enten fordi
familiemedlemmer har vært syke over tid, permisjon/oppsigelse, ekstra krav på jobb & hjemme
osv. Noen har fått et nærmere forhold til Gud, andre er blitt sint og frustrert for at dette rammer
oss. Vi må være med å be og oppmuntre & veilede hverandre i denne tiden.
Vi håper Gud får bruke denne situasjonen til å la oss se kritisk på det arbeidet vi gjør. Er dette
Guds arbeid eller en aktivitet vi gjør av gammel vane? Ønsker Herren å bruke oss på en annen
måte, enten fordi vi går utenfor hans vei eller at Han fra nå av har gitt oss nye veier å gå
på/gjerninger å gå i?
For å komme i lytterposisjon, er mer tid på bønn og Guds ord veien og gå. Det vil også styrke, gi
visdom, ord til oss og for å gi videre i denne tiden som er ekstra tøff for deg og meg men også de
som vi møter på vår vei gjennom livet.
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7 Saker til avstemming
7.1 Årsplan og mål for sentralstyret
Årsplanen beskriver de overordnede målsettingene sentralstyret skal jobbe for gjennom året.
Sentralstyret har de siste årene i det vesentligste foreslått å videreføre samme ordlyd. Så også
for kommende år. Sentralstyret ønsker å:
1.

2.

3.

4.

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.
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.
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
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.

Sentralstyret har siden 2015 også årlig satt opp noen mer konkrete, målbare målsettinger man
ønsker å oppnå kommende år. For 2021 foreslås følgende mål:
1.

2.
3.
4.
5.

Tilrettelegge for at Racing skal få mer besøk og støtte på løp/trening.
Ledertrening for klubbens ledere.
Besøk fra sentralstyret til alle avdelinger i løpet av året.
Sende ut info fra sentralstyret etter hvert styremøte.
Følge opp valgkomiteen gjennom året.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner årsplan og målsettinger for sentralstyret

Sentralstyrets anbefaling: Årsmøtet godkjenner årsplanen og målsettingene for 2021.
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7.2 Regnskap for Holy Riders MC 2020
INNTEKTER
3131 Pilegrimstreff
3132 Andre arrangement (årsm mm.)
3133 Salg HR rekvisita
3134 Salg reklame Power
3503 Gave mc-bibel
3501 Gave lønnskompensasjon
3510 Gave reisestøtte
3512 Gave sentralstyre
3520 Gave klubb
3521 Gave ungdom
3523 Svensk årskontingent
3920 Årskontingenter
SUM INNTEKTER

Regnskap
2019

Budsjett
2020

2020

2021

185 650,00

66 980,00

190 000,00

190 000,00

9 750,00

18 900,00

-

-

38 217,00

37 210,00

10 000,00

30 000,00
10 000,00

1 000,00

-

-

8 964,60

10 000,00

5 000,00

-

10 896,44

10 000,00

10 000,00

51 888,13

21 593,31

30 000,00

30 000,00

345 508,20

2 000,00

15 000,00

15 000,00

20 000,00

20 000,00

17 600,00
35 000,00

27 500,00

27 500,00

27 500,00

277 824,00

221 005,00

272 785,00

250 000,00

971 401,93

406 084,75

585 285,00

587 500,00

Kommentarer til inntektene
Regnskapet for 2020 ble spesiell grunnet Covid 19 tiltakene. Årsmøtet 2020 budsjetterte med et
underskudd på 394’ (394 000). Resultatet ble et underskudd på 340’. Det er vanskelig å
sammenligne 2019 og 2020. Ingen av disse var normalår i forhold til inntekter/utgifter.
-

-

3131/4201 – Grunnet færre deltakere på Pilegrimstreffet, vart inntektene tilsvarende lavere,
utgiftene sank ikke like mye, delvis grunnet innkjøp av forbruksmaterriell.
3132/6861 – Årsmøteavgift, i Skåne.
3512/7430 – inkluderer kollekt Pilegrimstreffet til Fyresdal leir og konf. på kr 9 751.
3520/7430 – I 2019 fikk vi inntektsført en stor gave (323’) som var overskuddet fra Isle of
Man-turen. Det gav ekstra store inntekter. Pengene ble fordelt og i hovedsak utbetalt i
2020. Noe midler står igjen til støtte for spesielle ungdomstiltak. Det er ikke kommet inn
mer enn en søknad, noe som gjør at klubben har penger som kan fordeles på et senere
tidspunkt.
3920 – Inntektene for medlemskontingent i 2020 var lavere enn 2019 da lokal kontingent
innkrevd sentralt, ikke ble tilbakeført fult ut i 2019. Resten ble utbetalt sammen med 2020.

UTGIFTER

4000

VAREKOSTNAD
Varekjøp rekvisita

4090

Beholdningsendring

4201

Kostnader Pilegrimstreff

4510

Trykking av Power
SUM VAREKOSTNAD

Regnskap

Budsjett

2019

2020

12 016,00

2 400,00

2020

2021

-

20 000,00

10 000,00

50 000,00

50 000,00

164 095,08

111 531,16

190 000,00

190 000,00

14 500,00

90 678,00

77 550,00

65 000,00

200 611,08

254 609,16

317 550,00

275 000,00
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UTGIFTER

Regnskap
2019

Budsjett
2020

2020

2021

LØNNSKOSTNAD
5000 Lønn

50 400,00

-

-

5020

Feriepenger

5 140,80

-

-

5050

Lønnskompensasjon

1 500,00

10 500,00

15 000,00

5400

Arbeidsgiveravgift

7 106,40

-

-

5410

Arbeidsgiveravg. av feriepenger

724,85

-

-

5922

Fordel forsikring
-

10 500,00

15 000,00

SUM LØNNSKOSTNAD

64 872,05

ANNEN DRIFTSKOSTNAD
6300

3 000,00

6303

Leie kontorlokaler
Kaffetelt

251,00

-

-

-

6304

MC-bibel

1 400,00

-

-

-

6490

Ekstern regnskapshjelp

30 937,50

17 646,24

35 000,00

10 000,00

6492

HR racing

-

-

-

-

6493

HR rekvisita

6750

Rekruteringsfond - ungdom

6801

Data/progr. Rekv./rep. og styreweb

6861

Årsmøte

6862

1 645,00
8 543,00

-

15 000,00

-

28 085,00

56 001,00

30 000,00

30 000,00

3 000,00

20 250,00

5 000,00

10 000,00

Arrangement

44 898,00

34 000,00

-

-

6901

Bønnemobil

1 789,49

594,00

2 500,00

2 000,00

6940

Porto

4 373,41

-

5 000,00

2 500,00

6950

Frie midler

18 620,00

-

25 000,00

25 000,00

7140

Reisekostnader s.styre innland

68 883,00

59 854,00

70 000,00

60 000,00

7141

Reisekostnader s.styre utland

62 065,94

24 896,44

70 000,00

80 000,00

7142

Reisekostnader Pilegrimstreff

-

6 950,00

-

-

7190

Reisekostnader støttet av gave

7 198,72

-

20 000,00

10 000,00

7301

MC - messa

-

-

-

15 000,00

7302

Ungdomsarbeid

-

16 410,25

20 000,00

20 000,00

7421

Gavefond / tiendegave

35 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

7430

Gåve

5 450,00

239 851,31

326 552,20

3 000,00

7500

Forsikringspremie

1 610,00

-

2 000,00

-

7711

Mat styremøte

4 592,40

2 532,00

10 000,00

5 000,00

7770

Bank og kortgebyrer

- 1,44

3 033,71

4 000,00

3 000,00

7790

Andre kostnader

2 006,86

80,00

-

-

7791

Visum

-

5 000,00

-

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

328 702,88

508 743,95

670 052,20

300 500,00

SUM KOSTNADER

594 186,01

763 353,11

998 102,20

590 500,00

SUM DRIFTSRESULTAT

377 215,92

- 357 268,36

- 412 817,20

- 3 000,00

18 000,00

17 129,00

18 000,00

18 000,00

SUM ÅRSRESULTAT

395 215,92

- 340 139,36

- 394 817,20

15 000,00

8690

395 215,92

- 340 139,36

- 394 817,20

15 000,00

8050

RENTEINNTEKTER
Overføring til egenkapital
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Kommentarer til utgiftene
-

4090 – 50’ til reduksjon av verdien på «Varelager Rekvisita».
4201 – Det vært gjort nytt innkjøp av engangs forbruksmateriell til Pilegrimstreffet. Dette
er materiell for flere treff fremover.
4510 – Større utgifter til Power da trykking/utsending av ett nr. fra 2019 ble betalt i 2020.
6801 – En oppsamlet sluttregning for den nye internettsiden gjorde at utgiftene for 2020
var større enn normalt.
6861 – se merknad inntekter 3132
6862 – Ledersamling på Undeland. Grunnet Covid-19 var det ikke mulig å gjennomføre
den i Hula.
7141/7142 – Reisekostnader er redusert grunnet mindre reising pga Covid-19. Inntektene
på 3510/3512 er også noe redusert av samme årsak.
7421 – Tiendegaven gikk til Church of Weels 10 000. Det ble gitt ei ekstraordinær gave til
Fyresdal på 15 000 kr i tillegg til 9 751 som vart som gave i kollekten på Pilegrimstreffet.
7430 – er i hovedsak utbetalinger fra overskuddet Isle of Man, derav 100 000 til HR racing
7430 – se merknad inntekter 3512
7430 – se merknad inntekter 3520

Bokført underskudd er 340 tusen, mens ordinære driftsinntekter-/kostnader gir et
overskudd på 85 000 for 2020.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet tar regnskapet for Holy Riders MC 2020 til etterretning.

Sentralstyrets anbefaling: Årsmøtet tar regnskapet for 2020 til etterretning.

7.3 Budsjett for Holy Riders MC 2021
Målet er at den ordinære driften skal gå i balanse eller med overskudd.
Sentralstyret legger opp til at underskudd på budsjettet kan godtas for å gi støtte til engangstiltak
for ungdomsarbeidet i avdelingene, ikke ordinær drift/årlige utgifter.

Se tabell under regnskap.

Kommentarer til budsjettet
-

-

3132/6861 - Årsmøtet 2021 har ingen inntekter grunnet desentralisert oppmøte.
3510/7190 - Reisekostnader støttet av gave, for østlige medlemmer som kommer til
arrangement i Norge. Utgift er redusert grunnet Covid-19
3920 - Budsjett for medlemskontingent er nedjustert litt i forhold til medlemstallet ut fra
erfaringene over de siste år. Inntektene viser netto inntekt, lik sentral kontingent (fire
avdelinger får lokal kontingent innkrevd via sentral utsending).
4510 - Porto for Power er inkludert i trykkeutgiftene
7140 - Reise sentralstyret er redusert pga Covid-19, flere av styremøtene blir digitale
7142 - Tolketjenester og visum blir lagt til «Reisekostnad Sentralstyret utland». Posten er
derfor økt med 10 000.
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-

-

7302- Det er budsjettert med 20 000 som støtte til ungdomsarbeid i 2020, det inkluderer
posten rekruteringsfond. Klubben har penger fra overskuddet etter Isle of Man dedikert til
ungdomsarbeid dersom det skulle komme enn flere søknader.
7430 - På kontoen gaver er det satt av penger for gaver/støtte til andre/avdelinger.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner budsjettet for Holy Riders MC 2021.
Sentralstyrets anbefaling: Årsmøtet godkjenner budsjettet for 2021.

7.4 Statuttendring – Internasjonale statutter pkt 2.1
I forbindelse med arbeidet med «Sak 7/2020 Ungdomsmedlemsskap» – årsmøtet 2020 ble det
ikke gjort noe vedtak. Saken kom opp som et ønske fra medlemmer etter
ungdomsarrangementer sommeren 2019. De sendte saken til sentralstyret for å sikre gode
rammer for ungdomsarbeidet fremover. Sentralstyret oppfattet ikke saken som ferdig drøftet og
kunne ikke legge den frem for årsmøtet 2020 med en anbefaling om statuttendring.
Gjennom det videre arbeidet med ungdomsmedlemskap er det kommet tydelig frem at det er en
utfordring i formuleringene i § 2.1 i de internasjonale statuttene. Utfordringen ligger i at § 1.1
sier at vi er en organisasjon/klubb som er underlagt Guds ord og videre i § 2.1 og 2.3 at vi har
som formål å spre evangeliet og gjøre andre til Kristi disipler.
Selv om Herren kan bruke alle mennesker, dyr og naturen førøvrig i sin tjeneste, er det bare
Guds barn som er kalt til oppdraget om å gjøre disipler.
I § 2.1 er det noe rom for tolking hvor vidt en trenger å være en kristen for å være medlem i
Holy Riders. Det er noe ulik tolkning i klubben i dag, og ulike ønsker om hvordan dette skal
praktiseres.
Sentralstyret leser § 2.1 slik at kristne motorsyklister kan være medlemmer, og andre kristne
som deler kallet til å spre evangeliet i blant de mennesker som Holy Riders er kalt til å gå til.
For å unngå en diskusjon om dette i fremtiden, ønsker sentralstyret å presisere dette gjennom å
endre ordlyden i § 2.1. Dette blir ikke mindre viktig i tiden som ligger foran oss. Vi kommer
nærmere Krist gjenkomst for hver dag som går, og med det vil forfølgelse og villfarelse øke
ifølge Guds ord.
Dette er en internasjonal statutt og må derfor også godkjennes på årsmøtet i Tyskland. Styret vil
sende saken til landsstyret i Tyskland slik at de kan melde saken opp på deres årsmøte.
Forslaget trenger 2/3 flertall både i Norge/Sverige og Tyskland for å bli vedtatt.
Eksisterende statutt lyder.
2.1 Holy Riders MC is a multidenominational, evangelical motorcycle club consisting of
Christian motorcyclists and others who are interested. The purpose of the club is to work on
spreading the gospel of the resurrected Jesus Christ as our Lord and Savior.
Forslag til vedtak: (endring er markert)
2.1 Holy Riders MC is a multidenominational, evangelical motorcycle club consisting
of Christian motorcyclists and other Christians who are interested. The purpose of
the club is to work on spreading the gospel of the resurrected Jesus Christ as our
Lord and Savior.
Sentralstyrets anbefaling: Årsmøtet godkjenner endring av internasjonal statutt.
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7.5 Regler for Holy Riders Youngsters
Sentralstyret har arbeidet med saken siden forslaget kom inn i forkant av årsmøtet 2020. Etter
utsending av 1. årsmøteinnkalling er det kommet et alternativt forslag fra Hallvard Bergsholm.

7.5.1

Sentralstyret sin utredning og konklusjon
Arbeidsgruppen som ble opprettet av sentralstyret etter årsmøtet 2020, har hatt en del
e-postutveksling i denne saken. I det opprinnelige innspillet som kom til sentralstyret høsten
2019, var statuttendringer en del av forslaget. De avdelingene som har det største
ungdomsarbeidet, har ikke sett behovet for endringer av statuttene i forholdet til
ungdomsarbeidet. De momentene som kom frem i e-postene er tatt med i sentralstyrets videre
vurdering i denne saken.
Sentralstyret har som mål å legge best mulig til rette for et felles fundament for
ungdomsarbeidet. Avdelingene skal samtidig har stor frihet til hvordan de driver dette arbeidet.
Holy Riders er ikke en menighet og har derfor
hovedfokus på det utadrettede arbeidet. Dette
arbeidet blir drevet av Guds medarbeidere, de
som er kristne, og som er satt i denne tjenesten.
De fleste medlemmene har søkt og fått
ryggmerke for å stå i denne tjenesten. I
menigheter og misjonsorganisasjoner blir
kristne mennesker satt til å drive arbeidet. De
som ikke har tatt imot Kristus som sin frelser,
er hjertelig velkommen på møter og samlinger,
men blir ikke satt inn i organisasjonen for å
evangelisere eller holde møter.
For ungdomsarbeidet tenker sentralstyret på
samme måte. De kristne ungdommene står i en
tjeneste sammen med de øvrige medlemmene i
klubben for å vinne flere for Kristus.
Sentralstyret ønsker at ungdomsarbeidet til
Holy Riders blir samlet under fanen
Youngsters, et arbeid som deles i
1. vinne ufrelste, med hovedvekt på
ungdom
2. bevare og utruste kristne ungdommer
Forslaget til logo har lagt til grunn at dette
arbeidet en del av Holy Riders, på linje med
Racing, rekvisita, kaffitelt osv. Enhver som går med ryggmerke for Holy Riders Youngsters vil
bli assosiert med klubben og klubben vil bli assosiert med de som går med merket, på linje med
HR MC ryggmerke. Det står ikke MC på dette merket ut fra at ungdom ikke kan være
fullverdige medlemmer i det verdslige MC-miljøet. Her ønsker ikke sentralstyret å legge en
unødig byrde på ungdommer som eventuelt måtte stå til rettes og forsvare en slik bruk av merke
i dette miljøet. Ei heller er det ønskelig å provosere med en slik bruk inn mot det øvrige MCmiljøet.
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Youngsters:
•
•

•
•
•
•

En Youngsters er en ung Holy Riders som er ment å skulle være en medarbeider i vårt
utadrettede ungdomsarbeid.
Den enkelte Youngsters er som alle oss andre på forskjellige steder i sitt kristenliv. Dette
gjør at vi vil ha forskjellig forhold til tjenesten i Guds rike som det å vitne osv. Det er Guds
vilje og vårt ønske den enkelte skal vokse i forholdet til Jesus, og inn i arbeid og oppgaver
som venter.
En Youngsters har et ønske om å være med i MC-miljøet.
Holy Riders MC ønsker at alle Youngster blir med på våre interne arrangementer,
samlinger og turer.
Anbefales å ha en kontaktperson/fadder som følger opp og passer på at de blir inkludert i
klubblivet og disippelgjøringen.
Blir ikke tatt med på arrangementer hvor aldersgrensen er 18 år eller mer og/eller hvor det
er alkoholservering eller fritt for medbrakt alkohol.

Ikke kristne som går i Youngsters-miljøet, er velkommen på våre offentlige
ungdomsarrangement og kan melde seg inn som support-/støttemedlem. Det arbeides med å
lage et eget support-/vennemerke.
Det er selvfølgelig også konsekvenser ved å kreve at en Youngsters må være en bekjennende
kristen.
•
•

Det kan føre til færre medlemmer i Youngsters.
Noen av de ikke kristne vil muligens ikke være faste i gjengen når de ikke får gå med
merket til Youngsters.

Youngsters er Holy Riders MC sine ungdomsmedlemmer. Sentralstyret håper og ber at de vil
være med i det arbeidet vi driver, og som er basert på Guds ord og bare kan utføres i Guds kraft.
Derfor ser vi det som naturlig at de skal være troende som alle oss andre. Man setter ikke
ufrelste til å forkynne evangeliet.
Sentralstyret foreslår ikke et eget styre for Youngsters, men at det er en lokal arbeidsgruppe som
ligger under lokalstyret.
Sentralstyret vil også arbeide for at Youngsters blir hørt inn i sentralstyret sitt arbeid med saker
relatert til ungdomsarbeidet.
Konklusjon:
Målet med arbeidet vårt er ikke flest mulig medlemmer, men å nå flest mulig ufrelste syndere
med evangeliet.
Sentralstyret har vurdert for og imot alle argumenter som er lagt frem, men ser ikke behovet for
statuttendringer i denne saken. Ungdomsarbeidet kan drives innenfor gjeldende statutter.
Sentralstyret mener at det uansett bør være noen felles regler for Youngster. Bruk av
benevnelsen «Youngsters» og «Youngstersmerke» krever alene felles regler på linje med
reglene for ryggmerke. Dette er sentralstyrets grunnlag for vår innstilling til regler for
Youngsters arbeidet.

7.5.2

Forslag fra Hallvard Bergsholm
Ungdomsarbeid i HR, hva vil vi ha? Sentralstyret ønsker at Youngster skal være for kristne
ungdommer, som skal ta del i klubbens aktiviteter og evangelisering. Jeg synes at her skal
medlemsmassen bestemme mellom flere alternativer. Jeg legger her fram et alternativ 2:
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Et ungdomsarbeid hvor mennesker blir tatt imot som de er, uten krav og forventninger. Hvor
motor-interesserte ungdommer kan føle seg velkommen, og få et innblikk i nådens budskap. En
forutsetning for at dette skal kunne la seg gjennomføre, er at det er en Youngster ledergruppe
som får nødvendig opplæring og motivering.

Forslag til vedtak fra sentralstyret, alternativ 1
Årsmøtet vedtar følgende regler for medlemskap i Holy Riders Youngsters:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Holy Riders Youngsters er med på relasjonsskapende og praktisk arbeid blant kristne og
ikke kristne ungdommer, og er et vitne på lik linje med resten av medlemmene i Holy
Riders MC.
En Holy Riders Youngsters er en bekjennende kristen. Rom. 9, 9-10.
Youngsters har møte- og talerett på sentrale samlinger, men ikke stemmerett.
Det bør utnevnes/velges en Youngstersrepresentant i de avdelingene som har et
Youngstersarbeid, og denne kan ha møte- og stemmerett i lokalstyret.
Medlemskap kan starte det kalenderåret en fyller 15 år og varer til fylte 19 år
Youngsters blir ført inn som medlemmer i sentralt register, men er lokale medlemmer og
betaler Youngsterskontingent, felles for alle avdelinger 300 kr/år, og får tilsendt Power.
Sentralstyret lager en veileder for innmelding av Youngsters
Sentralstyret lager felles ryggmerkekontrakt for Youngsters
Lokalstyret sammen med Youngstersrepresentant tar inn Youngstersmedlemmer etter
søknad og deler ut brystmerke.
En Youngsters kan søke lokalstyret om Youngsters ryggmerke etter 6 måneder som
Youngstersmedlem.
Både lokalstyret og sentralstyret kan frata merket dersom en Youngster ikke følgjer de til
enhver tid gjeldende regler. Sentralstyret står over lokalstyret ved uenighet.
Medlemstid i Youngsters regnes med ved søknad om å bli Prospect.
Youngstersmerke kan bare brukes av Youngstersmedlemmer. Youngstersmerket kan bæres
som ryggmerke uten undermerke, brystmerke skal bæres på høyre side eventuelt sammen
med avdeling og navn. Venne-/supportmerke og lignende kan selvfølgelig også brukes.
En Youngsters bør ha en kontaktperson/fadder.
Holy Riders Youngsters er underlagt alle internasjonale og nasjonale statutter i Holy Riders
MC.
Holy Riders Youngsters er underlagt lokale statutter i den Holy Riders-avdeling de tilhører.
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Forslag til vedtak fra Hallvard Bergsholm, alternativ 2
Regler for en Youngster:
-

-

En kan være Youngsters fra og med det kalenderåret en fyller 15 år til og med det
kalenderåret en fyller 19 år
Ved innmelding vil søker få tildelt et Youngster merke og en MC-Bibel
Youngstersmedlemmer gis rett til å bære Youngster merker som er godkjent
sentralstyret
Youngstersmedlemmer har rett til å være med på medlemsmøter og årsmøter, men ikke
ha (har ikke) stemmerett
Youngsterskontingent er 300kr året, blir registrert sentralt og. Youngsters vil få Power
tilsendt på lik linje som HR medlemmer
Youngstersmedlemmer Vil få mulighet til å aktivt delta i klubbens drift, som kafe/
basar/ dynobenk osv
Youngstersmedlemmer Vil kunne søke prospect merke ved fylte 18 år, da om søker har
vært medlem i mer enn 6 måneder og innfrir HR krav til å bli hovedmedlem
Youngstersmedlem vil kunne miste retten til å bære Youngstersmerke ved dårlig
oppførsel/ holdning/ bruk av rus, men da etter samtaler med Youngstersstyret

Regler for Youngsters ledere:
-

Der det drives Youngstersarbeid, bør det så langt så mulig være et Youngsters styre
bestående av ungdommer.
Lokal avdeling skal etter beste evne bistå Youngster styre med nødvendig opplæring/
teambuilding.
I tillegg til å forholde seg til Youngsters regler, må styremedlemmer også imøtekomme
følgende regler:
o Medlemmer av Youngsters styret skal være kristne, og leder bør helst ha
undermerke eller ryggmerke. Leder vil også automatisk bli medlem i
avdelingsstyret utenom valg på lokalt årsmøtet.
o Youngstersstyret skal jobbe tett opp til avdelings styre, slik at aktiviteter og
planlegging kan samordnes

Forslag til vedtak:
Årsmøtet vedtar sentralstyret sitt fremlegg til regler for Youngsters, alternativ 1.

Sentralstyrets anbefaling:
-

Årsmøtet vedtar sentralstyret sitt framlegg til regler, alternativ 1.

Avstemming:
-

De to forslag til regler for Youngsters blir satt opp mot hverandre i avstemming.
Det forslaget som får flest stemmer blir gjeldende regler for Youngsters.
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8 Valg
President blir valgt ved direkte valg.
Sentralstyret konstituerer seg videre selv. Følgende verv skal besettes ved konstituerende
styremøte: visepresident, ansvarlig redaktør, styresekretær, medlemssekretær, kasserer og
rekvisita ansvarlig.
Valg er skriftlig i hver avdeling. Avdelingen sender resultatet inn til sentralt tellekorps.

8.1 Valg av president
Det skal velges president for to år.
Kandidat: Harald Vatne
Skriftlig valg

8.2 Valg av medlemmer til sentralstyret
Det skal velges tre medlemmer for to år.
Kandidater:
1) Sigbjørn Harboe
2) Anders Andersen
3) Jon Ivar Friborg
Skriftlig valg

8.3 Valg av varamedlemmer til sentralstyret
Det skal velges to varamedlemmer for ett år.
Det er ingen kandidater til varamedlemmer.

8.4 Valg av valgkomité
Det skal velges medlemmer for ett år. Sentralstyret foreslår at tre personer blir valgt.
Disse er kandidater:
-

Øystein Trøen, Vestfold
Frode Klippen, Sydvest
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Innsettelse /misjonærinnvielse
•
•

Innsetting av nye sentralstyremedlemmer
Ryggmerkeutdeling/misjonærinnsettelse

Orienteringer om 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 på klubbens hjemmesider, Statutter

Styrekandidater
Kandidater som er aktuelle til valg i sentralstyret, må meldes til valgkomitéen på e-postadressen:
valg@holyriders.no. Ordinær frist for å melde et kandidatur, er 6 uker før årsmøtet. Dersom det er
tre kandidater til styremedlemmer innen denne fristen, mottas ikke nye kandidater (varaplasser
ikke medregnet) etter denne fristen. Ved spørsmål om kandidatur til sentralstyret vil valgkomitéen
kunne opplyse om dette frem til 24 t før årsmøtet starter.
For kandidater som kommer inn senere enn 24 t før årsmøtet starter, skal sentralstyret gi en
innstilling til årsmøtet om medlemmet bør få stille som kandidat til valget. Årsmøtet skal ved
skriftlig valg godkjenne medlemmet som kandidat ved at minst 1/2 av stemmene står bak
kandidaturet.
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Vedlegg
Presentasjon av kandidater til sentralstyret
President
Harald Vatne
Hei alle sammen.
Nå er det snart årsmøte og min periode som
president går ut, og da er det tid for å ta en ny
vurdering på om jeg skal stille til valg på nytt.
Jeg har vært i tenkeboksen en stund på om jeg
skulle stille som president for 2 nye år. Etter å ha
tenkt og bedt mye over dette, og også fått forbønn
fra Bønneringen, har jeg fått ro for at jeg skal
stille for 2 nye år. Jeg fikk for en god stund siden
en henvendelse fra valgkomiteen og sa da at jeg
måtte vente med å gi tilbakemelding. Jeg har hatt flere samtaler med mennesker som jeg har tillit til,
og som kjenner meg godt. Og ut av alt dette har jeg kommet til at jeg stiller til valg for 2 nye år.
Tenkte ikke å skrive så mye om meg selv, men skal skrive litt om hva jeg tenker om den jobben som
ligger foran. Jeg har jo etter hvert fått en grei oversikt over hva som ligger i presidentrollen.
Noe av det som er veldig gøy er at vi er et styre som fungerer veldig godt sammen, selv om vi har
forskjellig syn på enkelte saker.
Når det gjelder det å lede sentralstyret, er det sånn sett bare å fortsette den linjen vi har nå.
Nå ser det ut som vi også får 2 nye kandidater som stiller til valg i år, og dette er mennesker som har
lang fartstid i Holy Riders. Da vil vi jo bli et fulltallig styre og da kan de som har gjort en fantastisk
jobb så langt få litt avlastning.
Jeg ønsker fortsatt (og selvfølgelig) at vi som styre tar oss tid når vi er i sammen, til å be for og med
hverandre, og for hva Gud vil med Holy Riders.
Noe av det som står på min ønskeliste er å få besøkt flere avdelinger, både Norge/Sverige, og besøk til
gruppene i utlandet.
Ungdomsarbeidet har alltid vært noe som jeg brenner for. Det er så utrolig gøy å se at det begynner å
vokse opp et ungdomsmiljø i fler og fler avdelinger. Her vil jeg at ungdommene/avdelingene skal få
gode vilkår å jobbe med. Vi har heldigvis mulighet til å være med å bidra økonomisk til de
avdelingene som ikke har så mye på «bok», slik at det ikke skal stå på det økonomiske for å få til et
godt arbeid blant de unge.
Det er jo en del jeg kunne skrevet noe om, men kort fortalt, så ser jeg ikke for meg å snu Holy Riders
skuta helt rundt, men det som må til innimellom er justeringer av kursen vi er på.
Jeg har som mange av dere vet, vært lenge i Holy Riders (1986-87), og opplevd hva som fungerer og
hva som ikke alltid har fungert.
«Kjerneverdiene» i Holy Riders, med at vi er tverrkirkelige, har respekt for hverandres synspunkter,
ikke har «offentlige» diskusjoner om trosspørsmål når vi er ute blant MC-folk, er ting jeg setter pris på
ved Holy Riders. Det er noe av det som jeg ønsker å holde fram.
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Noe av det som vi i sentralstyret jobber med jevnt og trutt er hva er greit og hva er ikke greit når det
gjelder «tolkninger» av Guds ord. Og her er det ting som for oss «gamle» i Holy Riders er helt
selvsagt, men for de litt «yngre» i Holy Riders sammenheng, ikke fullt så innlysende, siden mange
menigheter «tolker» Guds ord forskjellig.
Her jobbes det jevnt og trutt med hva sier Guds ord, og hva tenker vi i Holy Riders om disse sakene.
En ting som jeg ønsker å jobbe med er at medlemmene i Holy Riders får en enda nærere relasjon med
Gud og Guds ord. For jeg vet at når vi bruker tid med Gud, så vil han vise hver enkelt hva som er hans
vilje med den tjenesten vi står i.
Håper det var litt oppklarende på hva jeg ønsker å fokusere på hvis jeg blir valgt inn igjen. 😊
Harald

Styremedlemmer

Sigbjørn Harboe
Hei, mitt navn er Sigbjørn Harboe.
Jeg har vært med i avdeling Sydvest siden starten, 49 år, gift med Carolina,
og har døtrene Sofie og Nathaly (som har hver sin 125cc, og som synes årets
høydepunkter er tur på Pilegrimstreffet og Aust-Agdertreffet).
Videre jobber jeg på Skoleskipet Gann, og har vært med å arrangere turene til
Isle of Man.
Jeg har vært aktiv i HR i over 30 år, og har ingen planer om å gi meg. Ser det
som viktig fremover at vi får dratt ungdommen i gang.
Har etter hvert lært meg at en av de beste bønnene å be enten det er på jobb,
med familien, på treff eller tur er: «Hva gjør du Jesus? kan jeg få være
med?», i stedet for «kan du velsigne mine planer, Jesus?». Med den bønnen
har jeg få se Jesus gjøre mange mirakler.

Guds fred! Sigbjørn

Anders Andersen
En maidag i 1968, så jeg dagens lys på Tysnes i
Sunnhordland. 6 år gammel fòr turen sørover til Hidra, ei
lita øy utenfor Flekkefjord. Dette har nok formet meg mer
enn jeg aner. På Tysnes var det familie som var aktivt
kristne, mens sørover var det ingen slekt.
Motorinteressen startet i 13 års alderen, siden en ikke var
god nok i idrett, eller gikk på bedehuset. 150m3 Tempo
Villiers 1949 modell, i en meget ribbet versjon. Hadde ikke
råd til dekk eller bensin, men stappet dekk fulle av halm, og
det var nok av naboer uten lås på bensinlokket på bilene
(ikke bra).
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Ett uhell, som nesten kostet livet, ble vel begynnelsen på redningen. 2 uker på sykehus og 10 mnd
utsettelse på lappen, bidro til at jeg flyttet tilbake til Tysnes. Der kom jeg sammen med kristne
mennesker, som hjalp meg til å finne Jesus (veldig bra).
Etter fagbrev som platearbeider, gikk turen i Kongens klær. Traktorsjåfør i Marinen! Anne Synnøve
som jeg er lykkelig gift med, studerte i samme by. 3. gang jeg så henne, tenkte jeg at hun kom til å bli
min kone, men hun trengte som sikkert de fleste forstår en del lenger tid😊
Som nygifte traff vi på Holy Riders ved at vi reiste på Pilegrimstreffet i 1991 til Seljordvannet.
Medlemskap i 1992 da avdeling Sydvest startet opp for andre gang. Etter hvert ble det ved Herrens
nåde 4 barn, 3 jenter og en gutt. MC-interessen gikk hvis bare til de kvinnelige gener i barneflokken!
Hvorfor jeg stiller til valg:
Har tidligere sittet i sentralstyret i 2 perioder, og syntes det var meningsfullt.
Ønsker å være brennende på alt som ikke brenner opp, når Herren skal lutre det i ild.
Håper at medlemmer skal finne sin plass/tjeneste i klubben. Noen tjenester er mer synlig enn andre,
men derfor må den enkelte finne der en er i Guds kall, med den utrustning de er gitt. Bruk talentene
som vi har fått!

Jon Ivar Friborg
Eg har fått gleda av å vere med i Holy Riders sidan 2014, og det siste 1,5 året også i
sentralstyret. I denne sammenhengen har eg fått vere med å dele gleda over å vere
frelst.
Ein stor familie med kone, barn, svigerbarn, fosterbarn og barnebarn er viktig ein del
av kvardagen vår. Likevel har eg fått eit kall til å dele gleda over å vere frelst, med
også dei som er utanfor den nære familien. Yrkesbakgrunnen min er bl.a. bonde,
sjåfør og tilsett i bl.a. kyrkje og misjon, men for tida kommunalt tilsett.
Uavhengig av kor eg får stå i teneste er ynskje mitt å få dele Guds ultimate vilje «For det vil Far min,
at kvar den som ser Sonen og trur på han, skal ha evig liv» Jon 6,40
Broderhelsing, Jon Ivar
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