Første årsmøteinnkalling
2022
Holy Riders MC
Nasjonalområde Norge og Sverige

Lørdag 12. februar 2022
Regjeringen har berammet nye info om reglene til samlinger grunnet
Covid-19 den 14. januar 2022
Påmelding starter 15. januar ut fra de reglene som kommer den 14. januar
Sted: DKOM Degernes, Østfold
Sandbekkveien 976, 1892 Degernes
For påmelding og booking arnronj@online.no se holyriders.no
Nyeste info covid 19, sjekk her
Innreise fra Sverige til Norge, sjekk her
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Konstituering av årsmøtet

1.1 Valg av ordstyrere
Sentralstyrets anbefaling: De to blir valgt til ordstyrere.
Sentralstyret foreslår .

1.2 Valg av to referenter
Sentralstyrets anbefaling: De to blir valgt til referenter.
Sentralstyret foreslår .

1.3 Valg av tellekorps
Sentralstyrets anbefaling: De to blir valgt til tellekorps.
Sentralstyret foreslår .

1.4 Valg av to som signerer referatet
Sentralstyrets anbefaling: De to blir valgt til å signere referatet.
Sentralstyret foreslår .
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Godkjenning av innkalling og saksliste

2.1 Godkjenning av innkalling
2.2 Godkjenning av saksliste
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Rapporter fra sentralstyret

Rapportene fra sentralstyret under sak 3/22 ligger i et eget vedlegg

3.1 Sentralstyret
3.2 Regnskap / budsjett
3.3 Medlemssekretær
3.4 Rekvisita
3.5 President
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Rapporter fra virkeområdene

Rapportene fra virkeområdene under sak 4/22 ligger i et eget vedlegg

4.1 Kaffetelt
4.2 Bønneringen
4.3 Pilegrimstreffet
4.4 HR i utlandet
4.5 HR Racing
4.6 Ungdomsarbeid
4.7 Internett
4.8 Power
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Saker til informasjon

Det er ingen avstemming på informasjonssaker

5.1 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. 2020 til okt. 2021 var økningen på 3,5 %, ifølge Statistisk Sentralbyrå. Det er en noe større
økning enn foregående år. Dersom årskontingenten skal følge dette vil det medføre en endring fra
1 250 kroner til 1 294 kroner. Sentralstyret ser ikke behovet for å øke kontingenten for kommende år
med bakgrunn i klubbens økonomi.
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 2022 er
dermed uendret fra 2018:
-

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

Medlemskontingenten blir innkrevd via medlemsregisteret, KID-nummer MÅ benyttes (for norske
medlemmer) for at medlemskapet skal bli registrert som betalt.

5.2 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 2022, blir Pilegrimstreffet arrangert i Fyresdal i Telemark..
I 2023 planlegges også Pilegrimstreffet lagt til Fyresdal i Telemark.
Det er for tiden ingen andre treffplasser oppe til vurdering
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5.3 Sentralstyrets målsettinger for året som gikk
Oppfølging av sentralstyrets målsettinger for 2021:
1.
2.
3.
4.
5.

Arr., delta og tilrettelegge for at Racing skal få mer besøk og støtte på løp.
Utarbeide et ledertreningskurs for klubbens ledere.
Besøk av sentralstyret i alle avdelinger i løpet av året.
Sende ut info til avdelingene fra sentralstyret etter hvert styremøte.
Følge opp valgkomiteen i deres fremdrift gjennom året.

5.4 Informasjon om endringer i den internasjonale ryggmerkekontrakten.
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Saker til avstemming

6.1 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 2022 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 2022.

6.2 Regnskap for Holy Riders MC 2021
Regnskapet ligger som vedlegg i sak 3/22
Forslag til vedtak:
Sentralstyrets anbefaling: Årsmøtet tar regnskapet for 2021 til etterretning.

6.3 Budsjett for Holy Riders MC 2022
Budsjettet ligger som vedlegg i sak 3/22
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Forslag til vedtak:
Sentralstyrets anbefaling: Årsmøtet godkjenner budsjettet for 2022.

6.4 Statuttendring – Nasjonale statutter pkt 8.2
Begrunnelsen for vurdering av stemmeretter er knyttet opp til Sak 6.4/22, forslag om endring av
statutter på årsmøtet 2021. Sentralstyrets forslag falt.
Per dags dato er ikke statuttene klare på at det bare er kristne som kan være medlemmer. Slik vil en
ved en verveaksjon kunne få kontroll over klubben, valg av sentralstyret, budsjett og endring av
statutter.
Hvem skal ha stemmerett på årsmøtet? Skal alle medlemmer ha denne retten eller skal den være
knyttet til undermerke/ryggmerke? Uavhengig av dette er det bare medlemmer som har betalt årets
kontingent i forkant av årsmøtet som kan stemme på det aktuelle årsmøte.
Sentralstyret ønsker en endring i statuttene for å ivareta klubben.
Sentralstyret vil også presisere at klubben er fri til å avvise personer som ikke vil klubben vel. Det er
ingen rett til å være medlem. De som vil være medlemmer forplikter seg til statuttene, selv om disse
også kan endres. Klubbens hovedformål er ifølge de internasjonale statuttene å spre evangeliet om den
oppstandne Jesus Kristus. Som medlem i Holy Riders forplikter man seg på dette.
2. Målsetting
2.1. Holy Riders er en tverrkirkelig, evangelisk motorsykkelklubb bestående av kristne motorsyklister og
andre interesserte. Klubbens formål er å arbeide for spredning av evangeliet om den oppstandene Jesus
Kristus som vår Herre og Frelser.
2.2 Holy Riders ser det som sin oppgave å arbeide i motorsykkelmiljøet og blant ungdom og voksne i
utkanten av dette miljøet, samt ellers hvor det måtte være behov. Holy Riders ønsker også aktivt å engasjere
seg i arbeidet for et rusfritt MC-miljø, samt for trafikksikker og hensynsfull kjøring. Dette ved at
medlemmene går foran med et godt eksempel.
2.3 Sett i lys av Herrens påbud om å gå ut å gjøre alle folkeslag til disipler, vil det falle naturlig at
medlemmene tar del i så mange av klubbens aktiviteter som mulig for den enkelte, og at medlemmene også
utenfor disse aktivitetene er verdige representanter for Holy Riders og for det etiske og moralske livssyn som
klubben representerer.

Nasjonale statutter for Norge/Sverige sier som følger:
8. Valg
8.1. Årsmøtet velger sentralstyret.
8.2. Kun medlemmer med gyldig medlemskap er stemmeberettiget. Alle kandidater til sentralstyret må være
ryggmerkebærere. Personer som ønsker å stille som kandidat til sentralstyret må melde dette til valgkomitéen
innen seks uker før årsmøtet. Dersom for få kandidater har meldt seg innen fristen, kan senere anmeldte
kandidater stille inntil 24 timer før årsmøtets start. Kandidatur skal meldes skriftlig. Nye kandidater kan kun
fremmes på årsmøtet dersom det på forhånd ikke har lykkes å fremskaffe kandidater, eller dersom disse har
trukket seg. Kandidater som har meldt seg etter 6-ukersfristen kan uansett ikke påregne å bli presentert i
innkalling, og må bære ulempen ved ikke å kunne få forhåndsstemmer. Avstemming foregår skriftlig til styreog presidentverv, forøvrig kan valg foregå ved akklamasjon der det kun er tilstrekkelig antall kandidater i
forhold til verv som skal dekkes opp..
8.3. Stemmeberettige medlemmer som ikke har anledning til å møte, kan avlegge forhåndsstemme.
Sentralstyret organiserer forhåndsstemmingen slik som til enhver tid er mest hensiktsmessig.
8.4. Årsmøtet skal i tillegg til å velge et sentralstyre også velge revisor for kommende års regnskap. Det skal
også velges en valgkomité.
8.5. Alle styremedlemmer velges for 2 år. Varamedlemmer velges for ett år. På årsmøtet velges hvert år tre
styremedlemmer. Annethvert år velges i tillegg president. Om et varamedlem fast overtar plassen til et
styremedlem, blir varamedlemmet sittende ut perioden til styremedlemmet.
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Sentralstyret har vurdert saken i flere møter og snakket med avdelingslederne på sist
medlemsweekend. Dette har resultert i at sentralstyret legger frem et forslag til nasjonal
statuttendring.
Det er viktig å presisere at denne endringen bare gjelder nasjonalt årsmøte, og ikke lokale årsmøter
uten at avdelingen gjør tilsvarende vedtak.
Sentralstyret har vurdert flere alternativ og kommet frem til følgende forslag: Stemmerett henger
på ryggmerke.
Forslag til vedtak: (endring er markert)
8.2 Kun medlemmer med gyldig ryggmerke er stemmeberettiget på sentralt årsmøte. Alle
medlemmer med gyldig medlemskap har talerett på årsmøtet. Kun medlemmer med gyldig
medlemskap er stemmeberettiget. Alle kandidater til sentralstyret må være ryggmerkebærere.
Personer som ønsker å stille som kandidat til sentralstyret må melde dette til valgkomitéen
innen seks uker før årsmøtet. Dersom for få kandidater har meldt seg innen fristen, kan senere
anmeldte kandidater stille inntil 24 timer før årsmøtets start. Kandidatur skal meldes skriftlig.
Nye kandidater kan kun fremmes på årsmøtet dersom det på forhånd ikke har lykkes å
fremskaffe kandidater, eller dersom disse har trukket seg. Kandidater som har meldt seg etter 6ukersfristen kan uansett ikke påregne å bli presentert i innkalling, og må bære ulempen ved ikke
å kunne få forhåndsstemmer. Avstemming foregår skriftlig til styre- og presidentverv, forøvrig
kan valg foregå ved akklamasjon der det kun er tilstrekkelig antall kandidater i forhold til verv
som skal dekkes opp.
Sentralstyrets anbefaling: Årsmøtet godkjenner endring av nasjonal statutt 8.2.
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Valg

Sentralstyret konstituerer seg videre selv. Følgende verv skal besettes ved konstituerende styremøte:
visepresident, ansvarlig redaktør, styresekretær, medlemssekretær, kasserer og rekvisita ansvarlig.
Presidenten står ikke på valg i 2022.

7.1 Valg av medlemmer til sentralstyret
Det skal velges tre medlemmer for to år ved skriftlig val.
Det er per utsending av denne innkalling fire kandidater til sentralstyret.

7.2 Valg av varamedlemmer til sentralstyret
Det skal velges to varamedlemmer for ett år. De tre med flest stemmer blir valgt inn som ordinære
medlemmer, de to neste blir varamedlemmer.

7.3 Valg av valgkomité
Det skal velges medlemmer for ett år. Sentralstyret foreslår at to personer blir valgt.

Innsettelse / misjonærinnvielse
•
•

Innsetting av nye sentralstyremedlemmer
Ryggmerkeutdeling/misjonærinnsettelse
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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.

Vedlegg
Presentasjon av kandidater til sentralstyret
Styremedlemmer
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