Første årsmøteinnkalling
Holy Riders MC
Nasjonalområde Norge og Sverige
Lørdag 13. februar 2020

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.
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2 Konstituering av årsmøtet
Kandidater kunngjøres i 2. årsmøteinnkalling

2.1 Valg av ordstyrere
Sentralstyret foreslår disse sitter på samme lokasjon som sentralstyret, der møtet blir kjørt.
1. …………., Bergen/Nordhordland

2. …………., Bergen/Nordhordland

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. …….., Adeling X

2. ......., Avdeling X

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. ……….., Bergen/Nordhordland

2. ……….., Bergen/Nordhordland

Valg:

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

2. …………. , Avdeling Y

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
Valg:
Hver enkelt avdeling finner kandidater og velger sine tellekorps
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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.

3.2 Godkjenning av saksliste
Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner saklisten til årsmøtet slik 2. årsmøteinnkalling er sendt ut.

4 Rapporter fra sentralstyret
Rapportene blir vedlagt i 2. årsmøteinnkalling. Det er ingen avstemming på rapportene.

4.1 Sentralstyret
4.2 Regnskap
4.3 Rapport fra medlemssekretær
4.4 Rapport fra rekvisita
4.5 Rapport fra president

5 Rapporter fra virkeområdene
Rapportene blir vedlagt i 2. årsmøteinnkalling. Det er ingen avstemming på rapportene.

5.1 Kaffitelt
5.2 Bønnering
5.3 Pilegrimstreffet
5.4 HR i utlandet
5.5 HR Racing
5.6 Ungdomsarbeid
5.7 Internett
5.8 Power
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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.
2. Utarbeide et ledertreningskurs for klubbens ledere.
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3. Besøk av sentralstyret i alle avdelinger i løpet av året.
4. Sende ut info til avdelingene fra sentralstyret etter hvert styremøte.
5. Følge opp valgkomiteen i deres fremdrift 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 lite 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.

7 Saker til avstemming
7.1 Årsplan for sentralstyret
blir vedlagt i 2. årsmøteinnkalling.

7.2 Regnskap for Holy Riders MC 2020
blir vedlagt i 2. årsmøteinnkalling.
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7.3 Budsjett for Holy Riders MC 2021
blir vedlagt i 2. årsmøteinnkalling.

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.
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.
2.2

7.5 Regler for Holy Riders Youngsters
Arbeidsgruppen som ble opprettet av sentralstyret etter årsmøtet 2020, har hatt en del epostutveksling 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
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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.
Ungdomsarbeidet er, som det øvrige arbeidet vårt, todelt. En del er det interne, for medlemmene
og den andre delen den utadrettede.
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.

Youngsters:
•
•

•
•
•
•

En Youngsters er en ung Holy Riders som er ment å skulle være med i vårt utadrettede
ungdomsarbeid.
Den enkelte Youngster 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 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 forslår 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.
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Konklusjon:
Målet med arbeidet vårt er ikke flest mulig medlemmer, men å nå flest mulig frelste 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 «Youngster» og «Youngstersmerke» krever alene felles regler på linje med reglene
for ryggmerke. Dette er sentralstyrets grunnlag for vår innstilling til regler for Youngsters
arbeidet.

Forslag til vedtak
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 Holy Riders MC.
En Holy Riders Youngsters er en bekjennende kristen. Rom. 9, 9-10.
Youngsters har møterett og talerett på sentrale samlinger, men ikke stemmerett.
Medlemskap kan starte det kalenderåret en fyller 15 år og 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.
Lokalstyret deler ut brystmerke for Youngsters etter søknad.
En Youngsters kan søke 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.
Medlemskap i Youngsters regnes med ved søknad om å bli Prospect.
Youngstersmerke kan bare brukes av Youngsters medlemmer. 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. Vesten er i seg selv et vitnesbyrd eller en innledning til det.
En Youngsters bør ha en kontaktperson/fadder.
Holy Riders MC Youngsters er underlagt alle internasjonale og nasjonale statutter.
Holy Riders MC Youngsters er underlagt lokale statutter i den avdeling de tilhører.

Årsmøtet vedtar følgende ordensreglement for Youngsters:
Ordensreglene gjelder for alle Youngsters på treff, turer og arrangement i regi av Holy Riders.
•
•

Gutter og jenter sover hver for seg i telt eller rom.
Rusmidler er ikke tillatt.
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8 Valg
Sentralstyret konstituerer seg selv. Følgende verv skal besettes ved konstituerende styremøte:
visepresident, ansvarlig redaktør, styresekretær, medlemssekretær, kasserer og rekvisita ansvarlig.
Pr. utsendelse av 1. årsmøteinnkalling mangler det til sentralstyret, en kandidat til fast plass og to
vara.

8.1 Valg av president
Det skal velges president for to år

8.2 Valg av medlemmer til sentralstyret
Det skal velges tre medlemmer for to år.

8.3 Valg av varamedlemmer til sentralstyret
Det skal velges to varamedlemmer for ett år

8.4 Valg av valgkomité
Det skal velges medlemmer for ett år
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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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