Årsmelding fra styret i Moss Cykle Klubb 2017
Følgende styre ble valgt på årsmøtet i 2017:
StyreLeder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlemmer:

Vara:

Marianne Mork- 2 år
Morten Bye - 2 år
Ola Bratlie - ikke på valg
Tom Viggo Vårdal- ikke på valg
Lars Espen Krisitiansen - for 2 år
Hilde Løvlien - for 1 år
Eva Gulaker - for 2 år
Marcela Lie - for 1 år
Geir Elvemo - for 1 år

Vara har blitt innkalt til alle styremøter.

Antall medlemmer de siste 10 årene pr. 31.12:
2010: 606
2011: 678
2012: 666
2013: 588
2014: 419
2015: 358
2016: 360
2017: 321
Klubben har pr 31.12.2017 321 medlemmer. Det er en nedgang på 39 medlemmer fra 2016.
Medlemmene fordeler seg slik:
Alder
0-5år
6-12 år
13-19 år
20-25 år
26Totalt:

gutter 2017
0
8
17
10
201
236

jenter 2017
0
9
11
8
57
85

Møtevirksomhet og saksbehandling:
I 2017 har styret avholdt 6 styremøter pluss to i forkant av årsmøtet i 2018.
Styret har hatt møter med gruppeleder for trenerne, samt at styreleder og andre styremedlemmer
har hatt møter med aktuelle samarbeidspartnere.
Saker styret har jobbet med:
* Trenerstatus. Få på plass trenere i alle grupper. Dette har vi lyktes delvis med i 2017. For 2018
sesongen har vi fått på plass 5 grupper; gruppe 1 og 2 landevei, gruppe 1 og 2 (DNB gruppa)
terreng, samt barne- og ungdomsgruppe. Alle gruppene setter seg egne mål og sikres et lite
budsjett.
* Medlemskvelder. Vi har avholdt to medlemskvelder,- sykkeltilpasning på samfunnshuset i Moss,
med 30 deltagere og en kveld med prøvekveld fra Bioracer hos Fokus trening.Også vellykket. Vi
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*
*
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avholdt også medlemskveld i forbindelse med årsmøte 2018. Da ble det foredrag med vinneren
av Trondheim-Oslo 2017, Jonas Orset.
Styret har videreført avtale med Spenst
Styret har behandlet diverse søknader fra trenere om ønske om tilskudd til gruppearrangement.
( Se økonomi og regnskap.)
Vi har drøftet utfordringer med nye regler om kurs for vakter under sykkelritt. Dette kan få
konsekvenser for våre egne sykkelritt og ritt vi ønsker å bidra med vakter selv.
Klubben har deltatt med vakter på Tour of Norway og hatt ansvar for Kids of Norway. Meget
vellykket og stor dugnadsinnsats fra klubbens medlemmer og andre samarbeidspartnere.
Styret har hatt på dagsordenen skandalen i NCF (Norges sykkelforbund), men vi har ikke hatt
egne tiltak rundt denne saken. Kun drøftinger.
Vi sendte inn forslag på kandidat til årets ildsjel i kommunen; Valget falt på Lars Vemund
Solerød, som har gjort en formidabel innsats med rundbaneløypa i Moss.
Styret har drøftet hvordan kultur vi ønsker oss på treninger. Styret har tillit til og forventer at
gruppetrenerne sikrer at klubbens verdier opprettholdes på trening.
Vi har behandlet spørsmål om klubbens deltagelse under by-jubileumet 2020.Dette spørsmålet
går videre til neste valgte styret 2018.
Vi har drøftet hvordan vi best mulig kan integrere tandemsykkel- funksjonshemmede i klubben.

Ritt:
*Moss Cykle Klubb har arrangert tre sykkelritt. Kråketråkken,klubbmesterskap terreng og landevei.
*Klubben har bistått Tour of Norway med vakter.
Økonomi:
Klubben har god økonomi og drifter aktivitetene godt. Driftsinntektene har vært ca 35000 kr mer
enn budsjettert, mens utgiftene har vært ca 6000 mer enn beregnet. Vi fikk øremerkede tilskudd på
73 109 kr til barn og unge. Det ble brukt 43000 og resten er avsatt på balansekonto for senere
bruk. Kontingentene gir inntekt på 96 049 kr. Det ble ingen sponsorinntekter i 2017.
Se forøvrig sak regnskap.
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