
ÅRSMØTE ORKLA CK 18. FEBRUAR 2010 

 

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

Det ble talt opp 9 stemmeberettigede medlemmer til stede på Årsmøtet. 

 

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 

Innkalling, saksliste og forretningsorden ble enstemmig godkjent. 

 

3. Valg av møteleder og referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 

Som møteleder ble valgt Dag Olav Løseth. Stig Rune Oddli valgt som referent. 
Borghild Løvset og Roar Skjenald ble valgt til å signere protokollen. 

 

4. Årsmelding  

Møteleder gikk gjennom en presentasjon som oppsummerte styrets Årsmelding. 

 Orkla CK en klubb tuftet på idealisme og dugnad 
 Mange godt gjennomførte arrangementer i 2009 
 Stor aktivitet i klubben. 
 Hjemmesiden kom opp i 2009 og er godt besøkt både lokalt og nasjonalt. 
 Gode sportslige prestasjoner både på lokalt og nasjonalt nivå. 
 Meny fristilt som hovedsponsor etter 2009. Orkdalsbanken har kommet inn som 

ny hovedsponsor for 5 år. I tillegg har vi inngått sponsoravtaler med Aktiv 
Eiendom og Orkla Credit for 5 år. Beholder også eksisterende sponsorer som 
har igjen 2 år av avtalene. 

 Nye drakter for sesongen 2010 er bestilt, med nye sponsorer. 
 Hemnerunden kolliderer med Trondheimsfjorden Rundt i 2010, synd men sant! 

Vi må intensivere markedsføringen for Hemnerunden i år! 
 Orkanger GP og Orklatempon arrangeres også i år. 
 Orkla CK stiller med egen pulje til Oslo også i år. 18 timer som målsetning med 

start kl. 07:05. 

Årsmøtet tok styrets årsmelding til orientering. 

 

 



 

5. Årsregnskap 2009 

Klubbens årsregnskap for 2009 ble gjennomgått av møteleder. Overskudd på 89.782. 
Ikke meningen at klubben skal gå med overskudd, og det budsjetteres med et 
nullresultat for 2010. Likevel viktig at klubben har en god og romslig økonomi som gir 
et godt grunnlag for å utvikle klubben videre. 

Årsregnskapet ble enstemmig vedtatt 

 

6. Fastsettelse medlemskontingent. 

Forslag om å øke kontingenten for enkeltmedlemmer til kr. 200,- per år. 
Familiekontingenten på kr. 300,- opprettholdes. Klubben har et godt tilbud med 
både fellestreninger, klubbspinning og administrasjon av lisenser uten at dette koster 
noe. Klubben krever også lite av medlemmene med tanke på dugnadsinnsats mv. 
Med bakgrunn i dette er en medlemskontingent på kr. 200,- per år rimelig.  

Forslaget ble vedtatt mot en stemme. 

 

8. Vedta idrettslagets budsjett  

Styret fremla et budsjett med et overskudd på kr. 1.000,-. 

Budsjettet ble enstemmig vedtatt 

 

9. Orkla CK organisasjonsplan  

Møteleder la frem klubbens organisasjonsplan. 

Organisasjonsplanen ble enstemmig vedtatt. 

 

10. Valg styre og tillitsverv  

To styremedlemmer samt varamedlem var på valg. Videre skulle velges leder for 
styret. 

Leder: Ikke besatt – valgkomite og styre gis fullmakt til å finne leder til klubben 

Nestleder: Pål Erik Krangsås (1 år igjen) 

Kasserer: Brage Kjøren valgt for 2 år 

Styremedlem: Johnny Bergsmyr og Erik Christiansen valgt for 2 år. 



Styremedlem: Dag Olav Løseth (1 år igjen) 

Varamedlem: Borghild Løvset valgt for 1 år. 

Valgkomite: Helge Løseth og Roar Skjenald 

 

Etter årsmøtet ble det delt ut hederspriser og premier. 

Pål Erik Krangsås fikk sin NM diplom for 1. plass i sin klasse i Veteran NM tempo.  

Klubben gir Stig Rune Oddli æresmedlemskap for lang og tro tjeneste for klubben. 
Stig Rune er den andre i klubben som mottar æresmedlemskap. Tidligere 
æresmedlem er Olav Jønsberg som også får en utmerkelse for dette. 

 

Roar Skjenald         Borghild Løvset 

      (sign.)                   (sign.) 

 


