
ÅRSMØTE 28.02.2018. 

 

Tilstede fra styret: Atle Torjuul, Borghild Løvset, Brage Kjøren, Geir Lian og May Britt Torjuul. 

Møteleder Atle Torjuul. 

Referent May Britt Torjuul.  

10 medlemmer møtte opp. 

Årsberetningen skrevet av Atle Torjuul. 

Klubben har hatt fellestreninger mandager, torsdager og søndager. Oppmøte har til tider 

vært tilfredsstillende, men det er fortsatt plass til flere. Det ble også i 2017 laget en 

terminliste over fellestreninger og karusellritt og vi arrangerte 10 karuseller, landevei og 

offroad. Størst deltagelse var det på Tronvollrunden og Utnesvatnet rundt i Lensvika. Dette 

er en artig form for konkurranse, med et sosialt innslag. Så her oppfordrer vi flere til å være 

med. Det har vært spinning på 3t torsdager og det var bra oppmøte før nyttår.  

Det har vært veldig god deltagelse på flere sykkelritt med mange gode resultater. I Molde 

challenge deltok Vegard Storås, Kristian Tokle og Per Kristin Greve og det ble klasseseier til 

alle. Det var også i år god deltagelse på Birken. I eliteklassen stilte Borghild Løvset, Kristian 

Tokle og Vegard Storås, og alle med gode resultater. Men vi ønsker spesielt og trekke frem 

ungdommen Sigve Kattem som har vært aktiv og deltatt i 25 ritt i 2017 og som har gjort det 

bra i mange av dem. I 2017 stilte det for første gang to deltager fra klubben i Ultra Birken, og 

det var Per Kristian Greve og Atle Torjuul.  

Kasserer Brage Kjøren gikk igjennom regnskapet og det konkluderes med en god økonomi. 

Resultater for 2017 viser et overskudd på 32.505.50. Klubben har på bok 396.568.20 kr.  

Forslag fra valgkomiteen på nytt styre 2018: 

Leder: Atle Torjuul, 2 år til 28.02.2020. 

Nestleder: Geir Lian, 1 år til 28.02. 2019. 

Kasserer Brage Kjøren, 2 år til 30.02 2019. 

Styremedlem Borghild Løvset, 2 år til 28.02. 2019. 

Styremedlem May Britt Torjuul, 2 år til 28.02. 2019.  

Styremedlem Per Kattem, 2 år til 28.02. 2020. 

Valgkomiteen Erik Dyrseth, 1 år til 28.02.2019. 

Fastsette medlemskontingent . 

Enkelt medlemskap: 250 kr. 

Familie medlemskap: 350 kr.  



Revisjonsmerknaden er lest opp på årsmøte.  

Referent: May Britt Torjuul. 

Referatet er signert av: Per Kattem og Egil Svinsås.   

 

 

 

 

 

 


