
 

 

Årsmøte Milton Larvik Sportsklubb 

Farris Bad, Larvik, den 30. januar, 2016 

 

 

27 personer stilte på årsmøtet som ble åpnet av leder, Ronny W Hansen. 

Leder fortsatte som møteleder og Vidar Olsen ble utnevnt som referent. 

 

Styrets beretning ble lest opp og gjennomgått av nestleder, Morten Myrsve og godkjent av årsmøtet. 

Deretter gikk styremedlem Ole Petter Tholfsen gjennom regnskapet som viste et overskudd på kr. 

13.822,-. 

Det ble litt diskusjon rundt honorarer for klubbens styre/ trenere, hvor årsmøtet ble enige om å øke 

dette noe i forhold til styrets forslag. Følgende ble vedtatt: Leder (5000,-), Kasserer (3000,-), 

Nestleder (2000,-), Styremedlem1 (500,-), Styremedlem2 (500,-), Trener treningsdag1 (2000,- delt på 

antall trenere), Trener treningsdag2 (2000,- delt på antall), Trener treningsdag3 (1000,- delt på 

antall). Valgkommité og vara godtgjøres ikke. 

Styrets forslag for kontigent var også uendret fra tidligere år (kr. 400,-), da klubben drives med et lite 

overskudd. Årsmøtet mente at det det var på tide med en justering og at det ville være behov for de 

ekstra pengene. Kontingent for 2016 ble derfor satt til kr. 500,-. 

I budsjettet for 2016 så er det lagt opp til en vårtur hvor klubben tenker å subsidiere noe. Det er 

derfor budsjettert med 25.000,- til dette. I tillegg håper vi å få til minst en temakveld og muligens 

felles transport til et ritt eller arrangement og har satt opp en post på tilsammen 20.000,- som skal 

dekke dette. Utover dette aktiviteter som normalt. Med inntekter fra medlemskontingent, sponsor 

og dugnad budsjetteres det da med et overskudd på lik linje som i 2015; ca kr. 15.000,-. 

Grasrotandelen fra Norsk tipping ble også nevnt. Denne gir klubben ca kr. 5000,-/ år og medlemmene 

oppfordres til å sette Milton Larvik SK som grasrotmottaker hos Norsk Tipping: send SMS med 

Grasrotandelen 994481436 til 2020. 

Siden etableringen i 2009 har klubben kun brukt generelle vedtekter for klubbdrift i Norge. Vi ønsker 

i større grad å forme egne rammer tilpasset klubb, beliggenhet, medlemmer og aktivitetsnivå. Styret 

hadde derfor laget et forslag til egne vedtekter (vedlagt) for Milton Larvik SK som ble lest opp og 

gjennomgått for årsmøtet, som igjen vedtok vedtektene. Endring av vedtektene kan foreslås av styre 

og medlemmer, men må godkjennes av årsmøtet. 

Gjeldende avtaler for Milton klubbdrakt gikk ut 31/12/15 og det nye styret vil prioritere å jobbe med 

nye avtaler/ sponsorer, slik at bestillinger for nye drakter kan komme i gang så raskt som mulig. 

Målet er å sende samlet bestilling til leverandør innen 1. mars. 

Det er, som nevnt, budsjettert med en subsidiert vårtur for medlemmene. Denne er planlagt i 

langhelgen 28. april til 1. mai. Målet er Ebeltoft i Danmark som byr på mange muligheter for 

landevegssykling og terrengsykling på alle nivåer. Her er det tenkt overnatting i leiligheter med flotte 

fasiliteter. Klubben har reservert et antall plasser og vil sende ut påmeldinger så snart alle rammer er 

satt. Det nye styret vil følge opp. 

Det er også foreslått et felles opplegg til et ritt eller arrangement. Dette kan være slik at klubben leier 

buss/ henger og at medlemmer som skal delta reiser felles og skaper en sosial ramme og teamspirit 

rundt arrangementet. Det vil bli opp til trenerne i samarbeid med styret å gjennomføre et slikt 

opplegg. 

Også i 2016 vil proffrittet Tour of Norway passere gjennom Larvik. I den forbindelse så er klubben 

allerede i dialog med arrangør og vil stille løypevakter til disposisjon dersom aktuelt. 



 

Valgkommiteen ved Vibecke Punnerud og Kristian Nauf hadde innstilt følgende til nytt styre for 2016: 

Leder: Ronny W Hansen, Nestleder: Ole Petter Tholfsen, Kasserer: Katarina Idland Mikkelsen, 

Styremedlem: Vidar Olsen, Styremedlem: Sølvi Steinsholt (NY!), Styremedlem: Richard Aker (NY!), 

Vara: Nils Tore Skaatan (NY!), Valgkomite: Jørn Arne Nilsen (NY!), Valgkomite: Stig Seierstad (NY!), 

Jentekontakt: Vibecke Punnerud. 

Forslaget ble vedtatt av årsmøtet ved akklamasjon. 

På det sportslige planet så vil Vidar, Morten, Ronny, Fred og Kristian utarbeide en plan for 

treningsopplegg i 2016. Vi har tro på et bra og noe utvidet opplegg for medlemmene, informasjon 

om dette kommer så snart ting er klare. Organiserte treninger vil starte etter påske (mand. 28. april). 

Det planlegges også i år eget opplegg for påsken. 

For treningsturer i helgene og utover oppsatte kvelder så oppretter Vidar en lukket Facebook gruppe 

hvor alle medlemmer kan poste turer. På den måten håper vi at det blir færre «smågrupper/ klikker» 

og at flere kan være med på tur sammen. Vidar følger opp, legger til medlemmene i gruppen og 

sender ut info. 

 

 

 

 

 


