
Årsmøte i Notodden 
Sykleklubb 2. februar 2017



Styret i 2016

• Styret har i 2016 bestått av : 
• Helge Rauland leder
• Geir Frømyr nestleder 
• Elin Rauland sekretær
• Tommy Hagen kasserer
• Jan Tore Sletta styremedlem
• Vegard Ryen Skullerud styremedlem
• Eli Marie Frømyr varamedlem 
• Arild Brenna varamedlem
• Jan Tore Sletta sportslig leder
• Geir Frømyr leder arrangementskomite



1 Forretningsorden

• 1.Godkjenne de stemmeberettigete.

• 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

• 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive 
protokollen.

• 4. Behandle idrettslagets årsberetning.

• 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

• 6. Behandle forslag og saker.

• 7. Fastsette medlemskontingent.

• 8. Vedta budsjett.

• 9. Valg



Årsberetning 1.Innledning

• Notodden sykleklubb hadde i 2016 48 medlemmer og 1 
støttemedlem. Det har vært stor aktivitet både på treninger og 
diverse ritt med mange veldig gode resultater.  



Årsberetning 2. Møter

• Det har vært 5 styremøter 3 medlemsmøter og 1 Årsmøte i 2016. det 
har også vært avholdt møter i forbindelse med Tour of Norway for 
Kids.



Årsberetning 3. Arrangementer

• Vi hadde igjen besøk av Tour of Norway for kids og det ble meget vellykket nok en 
gang. Rekorddeltakelse med over 300 kids. Dette arrangementet gir også et viktig 
bidrag til klubbkassa + det at vi viser oss i lokalsamfunnet. Vi samarbeidet denne 
gang med Notodden i sentrum noe som var vellykket. 

• Vi deltok i borgertoget 17.mai 

• Vi hadde også i år klubbmesterskap både landevei og tempo.

• Vi hadde deltakere på Lillehammer-Oslo hvor klubben hadde buss og overnatting 
på Lillehammer.

• Tour of Norway gikk igjen over Råen og vi var på plass med pølser og flott 
markering av klubben.

• En del av Klubbens medlemmer var på Mallorca i sesongoppkjøringen.

• To av klubbens medlemmer var i Italia ( Giro delle Dolomiti 7 dagers)

• Vi hadde en stk landeveissykkel til utlån noe som ble en suksess.



Årsberetning 4. Arrangementer
• Vi stilte med god oppslutning på Råen under Tour of Norway, hvor vi hadde stand med grilling, og 

mange tilskuere la veien innom for å smake på grillmester Skullerud sine nydelige pølser. En stor 
takk til Telemarkkjøtt for sponsing av pølser og lån av bil.



. 6. Sportslig

• Klubben har hatt fellestreninger på tirsdager og torsdager,  og søndagsturer 

• For første gang har vi i tillegg til de to vanlige gruppene hatt et lavterskel tilbud 
med «rosa» gruppe. 

• Det har vært stor aktivitet på rittsiden med mange fremragende resultater, men vi 
må nevne Runar Sørensen som ble både Norsk og Nordisk mester, samt vant 
master i sin klasse. 26 medlemmer har kjørt til sammen 152 starter.

• Klubbmester landevei i 2016 ble Vidar Helgesen

• Klubbmester tempo ble Runar Sørensen

• Klubbmester tempo med landeveissykkel Vidar Helgesen

• Klubbmester gutter 14, både tempo og landevei, ble Gard Skavrager Evensen

• Viser ellers til vedlagt liste med mange fremragende resultater.



Vi har skriftlige avtaler med følgende sponsorer:
Hjartdalsbanken
AlfaCare
Spenst
Syklisten Notodden
Herbalife selvstendig distributør Helge og Elin Rauland

Sponsorer



Årsberetning 5. Økonomi

• Regnskapet til klubben viser i 2016 god likviditet



Innkomne forslag

Ingen innkomne forslag. 



Forslag fra styret

• Medlemskontingent 2017 holdes som før.



5 Valg


