Referat fra årsmøte i sykkelkarusellen MNBIK 2019
Dato: Tirsdag 19. november 2019, kl 18.30
Sted: Kromaten kantine, Kjemihallen, Sem Sælands veg 2a
Frammøtte: 8
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1. Velkommen
Leder for utvalget Geir Møllegaard, ønsket velkommen til møtet

2. Godkjenning
De stemmeberettigede, innkallingen og forretningsorden ble godkjent. Det ble kommentert at det
burde vært sendt ut påminnelse på e-post. Saksliste med innkomne forslag burde også vært sendt ut.
Utvalget tar dette til etterretning og vil gjøre dette bedre til neste år, og da forhåpentligvis få bedre
frammøte.

3. Valg av dirigent, sekretær og representanter for underskrift av protokollen
Dirigent: Geir Møllegaard
Sekretær: Tor Urdalen
Underskrift av protokoll: Arne Mikkelsen og Bård Kuvås Brevik

4. Årsmelding 2019
Årsmeldingen (vedlegg 1) ble opplest av dirigent Geir Møllegaard, og godkjent av årsmøtet.
I forbindelse med årsmeldingen presenterte Arne Mikkelsen også statistikk fra årets ritt samt oversikt
fra karusellens tidligere år, med adelskalender og premieoversikt og markering av årets jubilanter.
Det var i år sju ryttere som mottok årspremier: Rolf Myren (35 år), Alf Grøtte (25 år), Geir Waal (10
år), Bård Kuvås Brevik (10 år), Inge Valseth (10 år), Hans Jørgen Svendsen (10år) og Geir Møllegaard
(10 år).

5. Regnskap 2019
Regnskapet (vedlegg 2) ble lagt frem av den økonomiansvarlige i utvalget, Tor Urdalen.
Inntektene er 136200,- fordelt på, 70500,- forhåndsbetalinger og 49700,- på vanlig startkontingent
og 16000,- i sponsor. Alle innbetalinger er gjort gjennom Vipps i år. Arrangører har betalt på Vipps for
de som har betalt kontant. Hver uke sender bedriftsidretten vippsrapport til utvalget. Dette fungerer
meget bra.
De store utgiftene som vi budsjetterte med for 2019 har ikke slått til. Alle ritt er blitt arrangert uten å
leie inn vakter. Nye vester eller nytt tidtakerutstyr er heller ikke kjøpt inn. Kun 1481,- er brukt på
reparasjon av tempoklokke. Vi går derfor med et godt overskudd og premier kan deles ut. Det ble
bestemt 1000,- for stor premie og 800,- for liten premie. I tillegg kommer årspremier og 1000,- til de
som har arrangert tre ritt eller mer (vedtatt på årsmøtet i fjor). Dette gjelder 5 personer. Totalt blir
det da 48000,- i premier. Dette utløser da 16000,- på inntektssiden, siden avtalen med Hank Sport er
at de betaler 1/3 av gavekortene. Totalt betales det over 50000,- tilbake til kretsen.
Det ble kommentert at dette var høyt, og at premiene kunne vært høyere. Men regnskapet ble
vedtatt, med begrunnelse i at vi har levert lave tall til kretsen ved tidligere år, og at det er en
forventning om større investeringer i framtiden, som nye jakker og eventuelt tidtakerutstyr.
Årets overskudd tilbakeføres kretsen.

6. Budsjett 2020
Budsjettet (vedlegg 2) ble lagt fram av Tor Urdalen.
Budsjettet ligner på fjoråret. Premier er i hovedsak budsjettert med årspremier og vaktpremier. Det
er en post på 10000,- for utstyr og en post på 20000,- til rittutgifter. Dette kan brukes til vakter og
andre aktiviteter som gjør rittene og karusellen mer attraktiv. Startkontingenten ble øket fra 30000,til 40000,- på møtet for å være litt mer i samsvar med årets inntekter. Det budsjetteres med et godt
overskudd til kretsen. Utvalget velger å avstemme premiering i henhold til regnskapet.

7. Behandling av innkomne forslag og saker
2 forslag er kommet inn fra utvalget. Se vedlegg 3 for informasjon om forslagene.
Forslag 1: Avvikle gavekortordningen
Forslaget ble diskutert og konklusjonen er at utvalget allerede har mulighet til å bestemme om det
skal premieres med gavekort i henhold til regnskapet.
Vedtak: Forslaget vedtas ikke, siden utvalget allerede har muligheten som forslaget foreslår.
Forslag 2: Avvikle Trimklassen
Forslaget hang sammen med forslag en, og er ikke like aktuelt når forslag 1 utgår. Trimklassen
oppleves for mange som positivt mål med tirsdagens sykkeltur og møte andre for sosial sykling. Det
registreres at det jukses endel med trimklassen for å få poeng. Det anmodes til arrangører å være
strengere med dette. Og at det er personlig oppmøte når kortet leveres som gjelder.
Vedtak: Forslag vedtas ikke. Trimklassen blir som før

8. Foreløpig terminliste 2019
Den foreløpige terminlista ble presentert av utvalget. Det blir opp til utvalget å sette opp terminlista.
Noen nye forslag for 2020:
•
•

•

•

•

Ritt på Byneset
o Fra Nypan og rundt ytre Byneset
Sveanrunden på høsten foreslåes tas ut og heller kjøre Børsabergan.
o Børsabergan er et lettere ritt å henge med på og appellerer til bredden. Det er heller
ikke så vanskelig å arrangere.
NTNUI ønsker å ha sine CX ritt i karusellen.
o Det vil si at Jonsvannsrunden og Ringvål terreng blir med.
o I tillegg blir et Bartevoks-ritt som NTNUI arrangerer en del av karusellen.
Ståggånrunden krever mye vakter.
o Utvalget må se på alternative løsninger her og flytting av start og mål for å få ned
vaktbehovet.
Forslag om avslutning av sesongen på Blodslitet med premieutdeling med servering.
o Forslag om å starte tidligere (18:00) for å være ferdig før det blir alt for mørkt.

Det ble en god diskusjon rundt terminlista, spesielt rundt Ståggånrunden som krever mange vakter
for å gjennomføres i sin nåværende form. Utvalget vil se på forskjellige løsninger for å få ned
vaktbehovet.

9. Pause med pizza og quiz
Det ble servert pizza og brus til de frammøtte, samt at det ble avholdt en Kahoot-quiz med
sykkelrelaterte spørsmål. Takk til Ingar for en fin og utfordrende Kahoot.

10. Valg av utvalget for 2020
Dessverre er det ingen nye kandidater for 2020. Det ble kommentert at utvalget burde hatt en
valgkomite. Geir Møllegaard tar et år til siden ingen nye kandidater trer inn.
Følgende sammensetning ble valgt ved akklamasjon:
•
•
•
•
•

Geir Møllegaard – leder
Bjørn Ove Grøtan
Ingar Saltvik
Tor Urdalen
Bjørn Ottar Lervik

11. Presentasjon av Bedriftsmesterskap-resultater
19 medaljer ble delt ut. Oversikt i vedlegg 4. Medaljer som ikke ble delt ut eller sendt med frammøtte
kan hentes etter avtale med Tor Urdalen.

12. Avslutning

Trondheim, 19. nov 2019. Tor Urdalen – referent

Godkjent av utvalget 26. november 2019
Sign. Møllegaard/Saltvik/Lervik/Grøtan/ Urdalen

(sign)
Arne Mikkelsen
Protokollunderskriver 1
(godkjent 11. des 2019)

(sign)
Bård Kuvås Brevik
Protokollunderskriver 2
(godkjent 12.des 2019)

Vedlegg 1 -Årsberetning
•

Årsberetning fra sykkelutvalget 2019

Utvalget har jobbet jevnt og trutt med å skaffe arrangører gjennom sesongen, samt å hjelpe til
med å skaffe vakter. Utvalget har holdt to stasjonærvaktkurs før sesongen, men likevel ser det
ut som om det er der skoen trykker mest. Vi har med litt innsats likevel klart å gjennomføre alle
årets terminfestede sykkelritt.
I fjor ble det lagt ned mye arbeid i søknadene om sykkelritt til Statens Vegvesen og Politiet, så
det gikk forholdsvis greit i år. Alle søknadene ble godkjent, selv om svaret også i år kom i siste
liten.
Vi driver likevel for neste år og ser på endringer i ruter på enkelte ritt for å minske behovet for
vakter.

•

Utvalgets arbeid

Vi fikk inn et nytt medlem i i utvalget foran denne sesongen og er glad for det. Utvalget har
bestått av Geir Møllegard som leder, Ingar Saltvik, Bjørn Ove Grøtan, Tor Urdalen, som nytt
medlem Bjørn Ottar Lervik. Utvalget har hatt to møter og ellers behandlet saker via epost.

•

Ritt

16 ritt og 2 vaktkurs ble gjennomført som planlagt. Antall deltagere var i snitt 75 mot 79 i fjor.
Det er en stor nedgang i antall deltagere i snitt. Utvalget ser på om det er noe vi kan gjøre for å
få opp interessen igjen. Vi hadde et nytt ritt på programmet med fellesstart fra Svean, opp over
Ståggan, Brøttem, Hyttfossen og tilbake, en runde som ble kjørt 2 ganger. Det ga bra spredning i
feltet relativt raskt med denne tøffe starten. Tilbakemeldingene som kom var positive, men
dårlig vær må kanskje ta noe av skylda for det dårlig deltakelse.
Ingen skader eller uhell er registrert i årets sesong. Event Medics er også positive, bortsett fra
en ubehagelig situasjon, vi i ettertid ble enige om at litt dårlig kommunikasjon og stress gjorde
situasjonen verre en hva det kunne høres ut for. Partene snakket sammen i ettertid og avsluttet
med et hyggelig farvel og velkommen tilbake.
Utvalget er likevel takknemlige for alle som bidro til at vi i 2019 unngikk avlysninger. Vi håper så
mange som mulig blir med i 2020 både på arrangør og deltagersiden.

•

Økonomi

Økonomien i karusellen i år anses som meget god. Kontingent er økt og budsjetterte utgifter har
ikke blitt realisert. Investeringene ligger der og videreføres til neste år. Utvalget innstiller på at
det nye forslaget om bruken av utvalgets overskudd blir gjort gjeldene, eller som tidligere år
utbetaler vi dette i form av premier. Karusellens inntektskilder er startkontigenter og
sponsormidler fra Hank Sport.

Vedlegg 2 Regnskap - Budsjett
Tekst
Inntekter
Forhåndsbetalinger

Budsjett Regnskap
2019
2019

Budsjett
2020

70 000

70 500

70 000

30 000
3 333
103 333

49 700
16 000
136 200

40 000
6 667
116 667

-4 000
-28 000
-10 000
-1 000

-4 000
-24 000
-48 000
-1 000

-4 000
-28 000
-20 000
-1 000

Årsmøte

-4 000

-1 186

-4 000

Adm. Kostnader

-4 000

-5 000

-4 000

Utstyr

-20 000

-1 481

-10 000

Trafikkvakta

-30 000

-

-

-1 000

-

-20 000

-102 000

-84 667

-4 000
-95 000

1 333

51 533

21 667

Startkontingent
Sponsorinntekter
Sum inntekter
Utgifter
Drift av nettside
Sanitet Event Medics
Premier/Gavekort
KM-Medaljer

Diverse rittutgifter
Kurs for stasjonærvakter
Sum utgifter
Sum/overskudd til
kretsen

Vedlegg 3 – Innkomne saker
Forslag fra utvalget:
1. Avvikle gavekortordningen
Utvalget foreslår å avvikle ordningen med gavekortpremier for siste sesong. "Årspremier" for 10, 15,
20 sesonger med aktiv deltagelse videreføres. Utvalget gis fullmakt til å oppdatere kriterier for hva
som er aktiv deltagelse. Bakgrunnen for forslaget er å få et større handlingsrom for bruk av midler for
å sikre nok arrangører/vakter. I tillegg åpner det for å bruke midler på tiltak som gjør rittene mer
attraktive. Intensjonen er ellers at de deltakerne som i dag oppfyller kravene til premier gjennom
innsats som arrangør/vakt/utvalget skal få ca samme årlig "honorar".

2. Avvikle trimklassen
Som en del av utviklingen av rittkonseptet, foreslår Utvalget at trimklassen utgår. Bakgrunnen for
dette forslaget er at det ved endret premieordning ikke er så avgjørende å få registrert aktivitet om
man ikke deltar i rittet, at det er etablert en veteranpulje for alle puljeritt og at det sannsynligvis er
mange som er registrert med "trim" uten at man har oppfylt vilkåret om f.eks. personlig oppmøte. Et
evt tillegg til forslaget kan være å åpne for tempodeltagelse uten publisering av tiden for å få et
tilbud med lavere terskel også i disse rittene.

Vedlegg 4 - Bedriftmestere 2019
https://bedriftssykkel.no/resultater/ritt/635/

Kvinner
16-29 år:
1: Mirijam Kjøraas
30-39 år:
1: Marie Flataas
30-39 år:
1: Camilla Horneman
2: Ragnhild Torp
Menn:
16-29 år:
1: Gard Jonas Moen Gabrielsen
2: Espen Mykleby
3: Magnus Røkke Bangstad
30-39 år:
1: Rasmus Strand
2: Stian Henden
3: Anders Nordby Gullhav
40-49 år:
1. Carl Georg Schult-Jessen
2. Håkon Veseth
3. Thor M. Lyngstad
50-59 år:
1. Geir Møllegård
2. Geir Evensen
3. Roger Sundet
60+ år:
1. Paul Håkon Almås
2. Alf Grøtte
3. Arne Mikkelsen

