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Årsberetning 2014
Medlemmer.
MOC hadde i 2014 105 betalende (voksne) medlemmer, og ca. 45 barn og ungdommer. Dette er en
klar nedgang fra tidligere år, og det bør arbeides aktivt for å øke dette antallet.
Styret.
Styret har i perioden bestått av følgende:
Leder

Magnar Røneid (valgt for 2 år i 2014)

Nestleder/materialforvalter:

Even Bjørnå (valgt for 2 år i 2014)

Kasserer

Pål Vassvik (valgt for 1 år i 2014)

Sekretær

Tore Herringbotn (valgt for 1 år i 2014)

Styremedlem 1:

Mitch Mulders (valgt for 2 år i 2014)

Styremedlem 2:

Sandra Lupsic (valgt for 1 år i 2014)

Styremedlem 3:

Yngvar A. Hansen (valgt for 1 år i 2014).

Revisor i perioden har vært Eva Langfjord / Vera Stenhaug.

Styrets forventning til seg selv:


Vil sette sikkerhet på dagsorden i større grad



Et aktivt styre



Bygge stein på stein



Ufarliggjøre deltagelse i ritt



Forbedre klubbens omdømme



Sørge for at klubben blir mer inkluderende

Ulykkesstatistikk.
Subjektivt oppleves det som om vi har hatt færre alvorlige uhell i miljøet. Vi kjenner til noen tilreisende
som har havnet på sykehus under ritt her i Mosjøen, men ingen av MOC sine medlemmer.
Vi vet ikke om dette står i samsvar med antall syklede kilometer, men vi har hatt rekordartet
aktivitetsnivå, og tror at det kan ha skjedd noe positivt.
Fortsatt er det slik at vi har langt igjen i arbeidet med å påvirke medlemmenes tekniske ferdigheter på
sykkel.

Møtepunkter i 2014.
Styret har i perioden hatt 9 styremøter.
Det er avholdt 2 møter knyttet til treningsplanlegging og et evalueringsmøte etter endt sesong.
Det er gjennomført samarbeidsmøte med SOCK knyttet til felles ritthelg.
Det er gjennomført et samarbeidsmøte med Rana SK rundt et mulig fellesarrangement.
Det er avholdt et regulært medlemsmøte (Lyngengården 24, april 2014), en avslutningsmarkering etter
endt rittsesong (Køto 20. september 2014), samt eget julebord (Skihytta 15. november 2014).
Media: Hjemmeside og facebook.
Hjemmesiden er videreutviklet. Vi har fått tilført en egen kalenderfunksjon, og der har vi lagt inn alle
aktiviteter som klubben har hatt i sesongen. Dette har også fortsatt i et fornyet vintertilbud (spinning).
Vi har foretatt noen mindre justeringer av utseende. Bakgrunnen for dette var at vi hadde behov for å gi
sponsorene våre mer eksponering. I tillegg har vi større grad innført et prinsipp, der vi gir beskjed via
facebooksiden at vi har en nyhet, og så må man til hjemmesiden for lese mer. Dette er med på å gi våre
sponsorer enda mer eksponering.
Det siste tiltaket kom av seg selv; påmelding til spinningtimene går via hjemmesiden vår, og vi ser
allerede nå en markert økning av besøk som følge av det.
Klubben har 2 facebooksider (type gruppe) som er aktive og en (type side) som er passiv. Den ene
aktive er for sykling generelt, og så har vi en for Triatlon aktiviteter.
Vi har i tillegg en (type gruppe) for ”Helgeland 3 dagers” og en (type side) for Offroad Mosjøen. Disse er
kun aktive like før og etter rittene de er opprettet for.
Aktivitetene i alle disse ”nye” kanalene har vært stor og god, og balansen mellom dem oppfatter vi som
brukbar.
Antall treff på hjemmesiden kan vises slik for de siste dagene:

Antall treff for hele perioden f.o.m. mai 2013 og fram til i dag:

som også kan vises slik:

Sponsorer.
Vi har hatt de samme sponsorene i inneværende år som tidligere år. Alle avtaler måtte fornyes, og vi
satte oss en målsetting om en økning på 50 % (utbetalinger). Avtalene er fornyet, og resultatet kan
vises slik:

Det er ene og alene barne- og ungdomssatsingen som har gjort dette resultatet mulig.
Vi vet ennå ikke om Helgeland Kraft gir en økning; vi har forventet en fordobling og det vet vi at vi ikke
får, men vi håper fortsatt på en økning.
Vi ønsker Malerbua velkommen som sponsor.
Eventuelle bidrag fra XL - Bygg kommer som sponsor for Offroad Mosjøen, og besluttes basert på egen
søknad.
Arrangementene våre.
Vi har arrangert følgende ritt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Øyatempoen, fredag 9. mai
Vefsntråkket, søndag 11. mai
Tour of Norway for Kids, mandag 9. juni
Intersport Rundbanecup #1, onsdag 28. mai
Intersport Rundbanecup #2, onsdag 18. juni
Mosjøen Rundbane, lørdag 12. juli
Mosjøen Maraton, søndag 13. juli
Mosjøen Offroad Triatlon, søndag 17. august
Intersport Rundbanecup #3, onsdag 20. august
Intersport Rundbanecup #4, onsdag 3. september
Intersport Rundbanecup #5 og klubbmesterskap, lørdag 20. september

I alt altså 11 arrangement, en klar økning fra i fjor, og mye dugnad nedlagt.
Ritthelgen ”Helgeland 3 dagers”.
Øyatempoen og Vefsntråkket ble arrangert sammen med SOCK i ”Helgeland 3 dagers”. Vi opplevde
hele denne helgen som positiv, med rekord deltagelse både på våre ritt, og i Sandnessjøen. Vi hadde
over 100 påmeldte på Vefsntråkket. I Sandnessjøen fikk de også til en trimsatsing, men 150 deltagere
på denne.
Selve arrangementet er ressurskrevende. Vi leide inn hjelp til vakthold, men som tidligere erfart, blir
dette bare en halvgod løsning reint teknisk. Vi fikk også flere uhell i Vefsntråkket, og en mann måtte til
sykehus med alvorlige skader. Flere andre fikk mindre skader. Til alt hell fungerte beredskapen vår

godt, ved at vi hadde politieskorte, som tok kommandoen på skadestedet. Dog skal sies at flere syntes
vi hadde for dårlig beredskap, men dette skyldtes nok mangel på informasjon om hvilke beredskap vi
faktisk hadde.
Etter en tids modning har vi bestemt oss for å gjennomføre tilsvarende også for 2015, og prøve å gjøre
enda mer ut av det.
Ritthelgen ”Offroad Mosjøen”.
Dette er en nyskapning av året, men kommet for å bli (tror vi). Vi hadde et rundbaneritt lørdag og
maraton på søndag. Arrangementet er relativt lite ressurskrevende, og det er bra tidspunktet tatt i
betraktning (ferie).
Deltagelsen var bra til første året å være, med ca. 40 startende på rundbanerittet, og 56 på
maratonen. Det kom kun få utenfra Helgeland.
Intersport Rundbanecup.
Dette bestod av i alt 5 ritt, og det var på forhånd behørig annonsert god premiering ved deltagelse på 3
eller flere. Deltagelsen har vært formidabel, og kuliminerte i en fantastisk finale i september, med
samlingen inne i Køto under premieutdelingen.
Dette ble det flotte tiltaket som vi trodde, spesielt for ungene i klubben, og det mer enn innfridde
forventingene til deltagelse og oppmerksomhet. En klar vinner som vi skal fortsette med.
Mosjøen Offroad Triatlon.
Søndag 17. august ble klubbens og Mosjøens første triatlon arrangert i Mosåsen. Det var en sprint,
med 500 meter svømming, ca. 14 km sykling og 5 km løping. Det var en fantastisk happening, med
sånn passe deltagelse (23 stk.), og helt uten uhell.
Beredskapen på tjønna under svømminga var solid, merkingen av løypene var ikke til å misforstå, og
sykkelløypa var krevende men ikke for krevende.
Arrangementet gikk samtidig med en god utfartsdag, noe som fikk fram positive synergier. Det
oppstod ikke konflikter mellom deltagerne og andre brukere av området, og Mosåsen egner deg godt
for formålet, også for olympisk distanse. Det ble et relativt publikumsvennlig arrangement.
Tiltak for økning av rittdeltagelse fra klubbens medlemmer.
Vi har en aktiv satsing for å få egne medlemmer til å delta i ritt, både egne og andres.
På egne ritt er gratis for egne medlemmer å delta. For de rittene klubben har arrangert, betyr dette en
sponsing av egne medlemmer på mellom 30.000 – og 35.000 kroner.
Medlemmer får også refundert deltageravgift på rittene man deltar i utenom klubb (utenom Birken og
Styrkeprøven). Totalt er det søkt om og utbetalt ca. 30.000 i rittrefusjoner i 2014.
I tillegg til dette har vi kjøpte hjelp på arrangement for ca. 15.000,-, slik at egne medlemmer kan delta.
Totalt har dette kostet oss et sted mellom 60.000 og 70.000 kroner.
Resultatet av dette er over 30 medlemmer stilte til start i Vefsntråkket, og over 20 stilte på
Øyatempoen.
På Mosjøen Maraton var det 26 egne medlemmer som startet, og på Mosjøen Rundbane var det 25.

På Intersport Rundbanecup var det i gjennomsnitt 40 MOC – medlemmer som deltok. I alt var det 70
av egne medlemmer som stilte til start i ett av de 5 rittene.
Vi kan trygt si at vi er i ferd med å lykkes med satsingen på å få medlemmene aktive.
Prosjekt Kippermoen Rundbane.
Alle planer rundt rundbanen ble gjennomført i løpet av våren 2014. Det ble lagt ned bortimot 400
timer dugnad + planlegging (Yngvar / Erik). Det har nok kostet mer enn budsjett, men det er verdt det.
Anlegget er blitt en skikkelig miljøskaper i klubben.
Det eneste negative med prosjektet er usikkerheten knyttet til framtidige kostnader med det. Da
tenker vi spesielt på at Kippermoen anleggene vurderer å innføre anleggsleie, og konsekvensene av
dette er uoversiktlige for oss.
Organiserte treninger.
Vi har lagt opp til et omfattende tilbud for fellestrening ute sommeren 2014, spesielt for
barnesatsingen. Det er også denne som har vært mest vellykket, med mange aktive og glade barn.
Fellestreninger for de voksne har vært bare delvis vellykket. Deltagelsen har vært dårlig sammenlignet
med tidligere år, uten at vi riktig vet hvorfor. Det er vokst fram en del miljøer utenom klubben som
trener sammen, men det er ikke hele forklaringen.
Landeveisetilbudet før styrkeprøven var bra besøkt, men dette ble borte etter styrkeprøven (bare
delvis etterspurt). Terrengtreningene for voksne var svært dårlig besøkt. Vi hadde et forsøk med et
tilbud for nybegynnere sammen med Frisk3, men etter 3 gangen med null (0) påmeldte, så avsluttet vi
forsøket.
Klubben hadde ikke ressurser til å arrangere tempotreninger, samtidig som at det ble avtalt felles
svømmetreninger i Mostjønna.
Dametreningene har ikke fungert etter forventningene. Dette må vi ta et ordentlig tak i til neste år.
Vi har hatt tilbud om spinningtimer til våre medlemmer på Kippermoen både vinteren og høst 2014.
Tilbudet har ikke kostet klubben en krone. På slutten av 2014, fikk vi også vite at Kippermoen skal
slutte med tilbudet, og klubben tar sikte på å etablere et tilbud i egen regi, i samarbeid med gode
partnere.
Medieomtale.
Vi har fått veldig god medieomtale i lokalavisen. Vi får stort sett det vi ber om, og mer til.
Målsettingen framover er at Intersport Rundbanecup skal omtales med sitt riktige navn i avisen, og at
barnesatsingen får et mer dominerende fokus.
Diverse.
•
•
•
•

Vi har deltatt på et fellesmøte i regionen, og Sandra Lupsic er valgt som fast
representant sammen med Kjell Martinsen i regionsstyret (midt-Norge).
Klubben har deltatt på arrangementet ”Ung i Vefsn” med eget stand.
Vi har deltatt på åpning av sykkelbanen ved Køto i regi av Sykkelbyen.
Vi har flyttet lageret vårt fra Kleiven – bygget i Jernbanegata, til en nybygget
garasje på Kippermoen. Vi leier garasjen av Kippermoen Idrettsenter for kr. 1000,pr. mnd.

•

•
•
•
•

•
•
•
•

Vi har skaffet oss et lite kleslager igjen. Butikkløsningen fungerer bare sånn delvis,
og når folk plutselig oppdager at de trenger klær, så har de ikke fått bestilt, og så
har ikke vi å tilby. Derfor har vi skaffet et lite lager av overdeler (øvrige må
bestilles). Dette har kostet oss litt over 50.000,Vi har kjøpt 7 racersykler for utleie til barn og ungdom til en pris av ca. 32.000,-.
Vi har fortsatt mange deltagere på Birken og Styrkeprøven fra klubben.
Det er fortsatt bare to syklister i klubben som satser på ”elite–nivå”; Erik og
Yngvar.
Vi har hatt stort sett fast fotograf som har stilt opp med sitt kamera; Kent-Arne
Toven. Han har bidratt stort til å dokumentere det som har skjedd på
arrangementene våre.
Yngvar og Erik har gjort et stort arbeid rundt etableringen av rundbanen
Mitch har ene og alene æren for det fantastiske triatlonarrangementet i Mosåsen.
Yngvar, Mikael, Sandra og Alf har gjort et stort arbeid rundt barnetreningene; dette
er hele grunnlaget for framtida og må prioriteres
Det er fortsatt altfor få damer som engasjerer seg i miljøet; styrets oppgave er å
engasjere, og vi har ikke lyktes med det.

Årsmøte MOC 2014 ‐ Budsjett for 2015

Mosjøen og Omegn Cycleklubb ‐ Budsjett 2015

Inntekter

Type postering

Medlemskontingent
Sponsor
Salg drakter/utstyr
Arrangementer
Renteintekter
Ekstraordinære inntekter

Kostnader

Sum inntekter

Diverse kostnader
Kostn. Arrangement
Lisenser
Møtekostnader
Medlemssponsing
Gebyr
Kjøp av klær
Materiell
Honorar
Videreutvikling Kippermoen rundbane
Sum kostnader

Resultat

Budsjett
2015 Kommentarer
79 500 130 betalende voksne
110 000 ihht. avtaler
50 000 drakter + hjelmer og flasker
60 000 Øke inntekter
1 600
30 000 Søke fondsmidler for rundbanen

Regnskap
2014

2013

50 792
70 811
23 393
47 620
1 584

53 716
84 283
49 075
38 783
1 734

331 100

194 200

227 591

50 000
70 000
10 000
12 000
35 000
500
60 000
40 000
12 000
50 000

42 931
69 104
7 200
8 665
36 343
372
23 393
32 500
9 000

28 905
28 677

339 500

229 509

168 683

‐8 400

‐35 309

58 907

Egentlig er dette arrangementskost.
Styret + trenere/instruktører

Ny omgang med hjelm + flasker
Vurdere ny målbue

-

8 225
22 618
204
52 997
18 953
8 104

Bygge bru + VDL

Sak 7a) til Årsmøtet 2014 –

Utgiftsrefusjon ved deltagelse i ritt.
Ordningen med utgiftsrefusjon ble først innført som en prøveordning, og ble senere
gjort permanent. Utbetalingene har ligget på et beskjedent nivå i forhold til
klubbens omsetning helt til 2014. For 2014 er det foretatt utbetaling knyttet til
ordningen tilsvarende ca. kr. 30.000,-.
Forslaget til ending lyder:
”Gjeldende regler vedtatt i 2012 videreføres, men med følgende endringer:
Saken om årlig refusjon forberedes for styret i sin helhet og legges fram som en
samlet beslutning før utbetaling. De av styret medlemmer som er søkere av
støtte er inhabil i forhold til beslutningen ”

Mosjøen 8. januar 2015

Magnar Røneid

Vedlegg: Prosedyre i ny form

Støtte til deltagelse på ritt
• Klubben refunderer kr 500 pr start i terminfestet sykkelritt utenfor Helgeland. Det gis ingen støtte til
"Styrkeprøven" og "Birkebeinerrittet".
• Klubben dekker påmeldingsavgift for alle ritt på Helgeland. Med Helgeland menes her Mo i Rana og
omegn i nord til Brønnøysund i sør.
• Maks reisestøtte pr år er kr 6000 pr medlem.
• Ved deltagelse på Norgescupritt / NM refunderer klubben kr. 1000,- pr start dersom rittet arrangeres
utenfor Helgeland. Det gis ikke slik støtte for deltagelse i Birkebeinerrittet i de år dette rittet unntaksvis
inngår i Norgescupen.
• For deltagere i Norgescupritt / NM gjelder ikke den maksimale reisestøtten på kr. 6000,- pr. år.
• Overskytende reisestøtte må søkes om ekstraordinært i forkant av ritt, og det må styregodkjennes før
utbetaling.
• For å motta støtte fra klubben må klubbdrakt benyttes under rittet og medlemskontingenten må være
betalt.
For refusjon av utgifter ved deltakelse i sykkelritt arrangert av andre enn MOC må kopi av resultatliste eller
kvittering for utlegg være vedlagt søknaden for at beløpet skal bli utbetalt.
Refusjon for rittdeltakelse må være sendt styret i MOC innen 15. oktober hvert år. Refusjonskrav mottatt
etter denne dato vil ikke bli utbetalt.

Dekning av helårslisens
Klubben dekker helårslisens for medlemmer som deltar på minimum 3 ritt.
For refusjon av lisensen må kopi av resultatliste vedlagt søknaden for at beløpet skal bli utbetalt.
Refusjon for helårslisens må være sendt styret i MOC innen 15. oktober hvert år. Refusjonskrav mottatt etter
denne dato vil ikke bli utbetalt.

Dekning av helårslisens medlemmer under 18 år
Klubben dekker helårslisens for medlemmer under 18 år. Refusjon for helårslisens må være sendt styret i
MOC innen 15. oktober hvert år. Refusjonskrav mottatt etter denne dato vil ikke bli utbetalt.

Saken om årlig refusjon forberedes for styret i sin helhet av styrets leder, og legges fram som en samlet
beslutning før utbetaling. De av styret medlemmer som er søkere av slik støtte er inhabil i forhold til
beslutningen.

Sak 8b) til Årsmøtet 2014 –

Kontingent for 2015.
Kontingenten har vært uforandret i flere år og oppfattes som rimelig. Mosjøen og Omegn Cycleklubb har
hatt god økonomi, med en voksende formue over flere år. Det har hittil ikke vært gode grunner for å
vurdere å endre regime, eller å vurdere økt kontingent. Driftsåret 2014 har i så måte endret dette noe, da vi
for første gang på flere år går med et stort underskudd.
Det som koster oss aller mest er barne- og ungdomssatsingen. MOC er raus; vi tar ikke betalt for noe hos
barn og ungdom i dag; kontingenten er gratis, klubben dekker deltageravgift på alle egne ritt, barn får
sykkelskjorte, sykler leies ut gratis, vi spanderer premier og mat på ungene på arrangementene våre, og

vi ønsker å fortsette å være raus med barn og ungdom,
Arbeidet med økning av inntekter er delt i 3 deler:
•

•
•

Vi skal profesjonalisere oss som arrangør de kommende årene. Alle arrangement i MOC går
med underskudd, og med et antall arrangement på 3 ganger et normalår før 2014, sier det
seg selv at det går ut over kassebeholdningen. Dette arbeidet skal gå over 2 til 3 år.
Vi har fornyet sponsoravtaler og økt inntektene betydelig de kommende 3 årene.
Vurdere å ta inn større inntekter i form av kontingent.

Status sammenlignet med øvrige klubber på Helgeland og i Nordland.
For kontingent så kan man sette opp følgende oppstilling:

Av oversikten ser vi at vi ligger i midten når det gjelder kontingent. De fleste klubbene tar seg
betalt for barne- og ungdomsmedlemskap, MOC gjør det ikke, og MOC har en kontingent for
voksne med et nivå som ligger midt i utvalget, eller litt i øvre del.
For å vurdere regime på kontingent og nivå på den, må man se på hva man betaler for. Alle aktive
syklister må ha helårslisens for å konkurrere fritt i NCF sine ritt. For å få adgang til å løse slik lisens,
må man være medlem av en sykkelklubb, og da er du også forsikret hvis det skulle skje noe både
under trening og i forbindelse med ritt.
Dette er selvsagt en grunnleggende motivasjon og et gode man får av å være medlem.

Øvrige goder / fordeler er litt av de samme for de fleste sykkelklubber, men det finnes det noen
forskjeller. Det er imidlertid veldig vanskelig å sammenligne på en god måte. Det må nærmest
gjøres kvalitativt og blir en subjektiv oppfatning.
De kriteriene som kan legges til grunn er følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Treningstilbud, både sommer og vinter
Tilbud til barn og ungdom
Interne cup’er og annen aktivitet
Målrettede refusjonsordninger
Rabatterte tilbud på treningsstudio
Fellesskap rundt reiser på ritt
Rabatter knyttet til butikker for sports/sykkel utstyr
Andre rabatt ordninger.

En egenvurdering forteller oss at MOC ikke kommer så verst ut i forhold til disse kriteriene.
For tiden ”stryker” vi ikke i noen av kriteriene.
Når det gjelder vintertrening, så har vårt tilbud vært veldig godt i ca. et år (spinning på
Kippermoen). Tilbud gjelder for alle medlemmer uten at man trenger å ha eget treningskort ved
idrettssenteret. Selv om andre klubber har det samme tilbud, varierer det om man trenger et eget
adgangskort som koster penger.
På 2 områder er vi best;
1. Vi har målrettede refusjonsordninger for medlemmer som driver med forbundets egentlige
hensikt, dvs. deltar i konkurranser.
2. Vi er i ferd med å bli god i forhold til satsing på barn og ungdom (barna bli snart ungdom).
Det meste er gratis for barn og ungdom i klubben: medlemskap, rittdeltagelse, MOC–drakt,
vafler på arrangement / pizza på samlinger, utleie av sykler med mer, premiering i rikt mon.
Disse to ordningene er samtidig i seg selv kostbare, og koster oss:
•
•
•

Refusjoner i forbindelse med ritt (utbetalinger) ca. 30.000,Sponsing av startkontingenter i egne ritt: ca. 35.000,Klær til ungene: ca. 20.000,-

Dvs. til sammen mellom 80 og 90.000,-, enten i form av økte utbetalinger eller tapte inntekter.
Konsekvenser ved uendret kontingentregime og -nivå.
Resultatmessig har klubben gått med et underskudd på ca. 30.000,- i 2014. Sammenlignet med et
normalår er underskuddet mye større; vi har hatt ekstraordinære inntekter på 60.000 pga.
dugnaden på rundbanen. Samtidig har vi hatt 2 store innhogg i kassabeholdningen; 8 racersykler
for utlån til barn og ungdom, etableringen av et lager av klær igjen.
Sponsorinntektene vil øke fra 2014 til 2015 med ca. 40.000.

Helgeland Sparebank sin begrunnelse for mer enn å fordoble kronebeløpet til oss, ligger i vår
satsing på barn og ungdom, samt vår fokus på sikkerhet for medlemmene våre.
Hvis vi ser isolert på dette, så er underskuddet allerede kompensert gjennom økte
sponsorinntekter. I tillegg har vi konto som har lagt på seg siste året, slik at sikkerheten for
klubbens økonomi er allerede ivaretatt.
Det er også riktig ut fra sponsorenes begrunnelse for å fortsatt være med oss, å bruke pengene
målrettet mot barne- og ungdomssatsingen.

Styrets anbefaling.
Styret har de siste månedene fryktet den store pengebruken i 2014 som følge av den store
aktiviteten, og diskutert kompenserende tiltak. Etter å ha fått oversikt over regnskapet for 2014,
er styret av den oppfatning at vi råd til å fortsette med samme aktivitetsnivå, og at vi har råd til å
være like raus med refusjoner og spandere like rundhåndet på barn og ungdom i klubben med god
samvittighet også i 2015, gjennom følgende endring:

Forslag 1:
Imidlertid, anbefaler styret, basert på et meget godt tilbud for spinning, samt en meget gunstig
Fris3 avtale, å foreslå at kontingenten for 2015 økes til kr. 550,- (fra 500).
Styret vurderer denne økningen som rimelig, og representerer en økning på 10%. I perioden hvor
den har stått stille, har vi hatt en generell prisstigning på 20% eller mer.

Forslag 2:
Med bakgrunn at det er mest vanlig blant sykkelklubber i Nordland og andre organisasjoner i Vefsn
å ta seg betalt for barn og ungdom, enten gjennom medlemskontingent eller startavgift på
løp/renn/ritt, så anbefaler styret at MOC

innfører en medlemskontingent for barn og ungdom (<18 år) på kr. 200,-.
Dette oppfatter vi fortsatt rimelig tatt i betraktning av at alt det andre fortsatt er gratis. Det blir
”pakka” som teller. Det representerer også den minst arbeidsomme måten å etablere en delvis
betalingsordning.
Vi forblir blant de beste sykkelklubbene i Nordland når det gjelder hva vi tilbyr våre medlemmer i
forhold til hva det koster. I tillegg har vi en målrettet refusjonsordning og et belønningssystem
som fortsetter å generere aktive medlemmer og bidra til en positiv utvikling for barn og ungdom i
klubben.
Dette er også en verdi som medlemmene får på kjøpet.

Mosjøen 15. januar 2015
Magnar Røneid

Sak 8c) til Årsmøtet 2014 –

Godtgjørelse for innsats i klubben utenom styre for 2015.
Godtgjørelser innenfor en klubb som MOC kan aldri stå i forhold til innsats og det vi normalt oppfatter som
en anstendig timelønn i yrkessammenheng. MOC vil aldri kunne godtgjøre etter slike standarder, men
medlemmer og enkeltpersoner som bidrar utenfor styre til drift og utvikling bør påskjønnes.
Påskjønnelser i en slik sammenheng kan være alt fra hederlig omtale i årsmøte, t-skjorter knyttet til
arrangementene, eller andre klær / uniformering, gratis kontingent, eller en utgiftsgodtgjørelse, eller
æresmedlemskap på livstid.
Klubben har hatt ulike ordninger tidligere, i fra enkelt tiltak med anskaffelse av en jakke til aktive
medlemmer (2013), til andeler lodd ved dugnadsinnsats i 2013 og 2014.
Styret er godtgjort etter vedtatte satser (se hjemmeside).
Når vi begynner å nevne navn i klubben i forhold til en eller annen innsats, så blir det mange. Det blir
spesielt mange knyttet til arrangementene våre, og dere er ikke listet opp her, men skal være en del av
vurderingen /ordningen.

Her er en opplisting av personer som er involvert i ulike FASTE tiltak i klubben:
Trenere sykkel:

Yngvar Alexander Hansen, Mikael Johansen, Sandra Lupsic, Alf Sæther,
Tore Herringbotn, Magnar Røneid, Jens Berget, Erik Nordstoga og Nils Sørum
Trenere Tri:
Frank-Ivar Lie og Mitch Mulders
Lisensansvarlig:
Bård Svendsen
Dommerkoordinator: Bård Svendsen
Medlemsansvarlig:
Erik Nordstoga
Spinning instruktører: Knut Karijord, Sandra Lupsic, Anita Sommerset, Alexander Voronov,
Mathilde Forsmo, Magnar Røneid, Mitch Mulders, Ottar Simonsen, Tanja Johansen
Rolle som spinning instruktør er ny for mange, og for 2015 gjelder det de i kursiv, og alle i 2015.
Noen bidrar mer enn andre, men alle har bidratt i en eller annen form med sin tid.

Forslag til beslutning:
”Årsmøtet i MOC gir styret i oppgave å utvikle en ordning for godtgjørelse av innsats fra enkelt individ
utenom styrearbeid. Forslaget legges fram for medlemsmøte for diskusjon i løpet av våren 2015, men det
er styret som beslutter en levekraftig ordning basert på synspunkter innhentet, og svarer for resultatet i
neste årsmøte. ”

Mosjøen 8. januar 2015
Magnar Røneid

