ÅRSMELDING 2021
VIGRESTAD SYKKELKLUBB
Årsmøte 16. februar 2022 kl. 19.00 i møtesalen på Vigrestad Idrettshus.
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Kaffe

Avslutning

9. Behandle årsmelding og årsberetning
Årsmelding 2021
Fra det nye styret tredde i kraft etter skriftlig årsmøte avsluttet 28.februar
2021 til nå, har styret i Vigrestad sykkelklubb hatt 9 møter og behandlet
30 saker. Flere saker har blitt gjenopptatt over flere møter, men blitt
loggført som en unik sak. Styremøtene har dette året blitt holdt på
møterommet i Vigrestadhallen.
Året 2021 ble i større grad enn ventet preget av Covid-19 pandemien.
Vår og forsommer hadde nasjonale restriksjoner, noe som resulterte i:
- Turritt vår/forsommer ble avlyst, deriblant Simplicityrittet og
Mairittet
- Flere av de større turrittene ble flyttet til august og september
- Klubbens eget NC arrangementet ble flyttet fra april til august
- Spinning ble avlyst
- Treningssamling ble avlyst
Det vi derimot klarte å gjennomføre var:
- Sommeravslutning for barn/ungdom i juni
- NC Terreng i august
- Klubbmesterskap i september
- Årsfest i november
- Julegrøt i desember
NM terreng kortbane ble avholdt 22 august.
Linus Aksnes ble norgesmester i sin klasse, vi gratulerer.
Klubbmesterskap fikk vi også gjennomført i september.
Klubbmester tempo:
Magne Haugstad
Klubbmester landevei: Oddmund Gravdal

Klubbens første NC Terreng ble som nevnt flyttet fra april til august.
Norgeseliten på MTB kom til Jæren og vi fikk mye positive
tilbakemeldinger.
Vi vil rette en stor takk til:
- Næringsliv for sponsorbidrag og disponering av areal
- Fylke, kommune og friluftsråd
- Ritt-komite
- Mannskapet til dugnaden
- Deltakerne
Det deltok ca. 800 ryttere fordelt på de to dagene. Det ble også lagt ned
ca. 500 dugnadstimer fordelt på 60 personer.

Treningene utendørs har hatt jevnt godt oppmøte. Det har blitt
gjennomført en del lengre treningsturer på vårpart/forsommer siden
rittaktiviteten var lavere.
For engasjementet i foreningen «Alliansen Mairittet» har Marit Orstad
Waldeland og Årstein Orstad representert Vigrestad Sykkelklubb.
Alliansen er eiet av Tasta & Omegn SK, Vigrestad SK, Stavanger SK og
Sandnes SK.
Foreningen har egne vedtekter der formålet er å støtte barne- og
ungdomsarbeidet i klubbene.
Klubben har i flere år vært aktive i «terreng-cupen». Spesielt har vi hatt
god deltakelse blant barn/ungdom. Vigrestad Sykkelklubb viser godt
igjen både på antall startende og resultatlister.
I 2021 har vi også ført regnskapet for terreng-cupen.
Blant barn/ungdom har Atle, som er klubbens trener, hatt faste tidspunkt.
Det har vært godt oppmøte med ca. 15 barn/ungdommer på hver trening.
Foreldrene har vært flink til å bistå.
I 2020 skrev vi:
I 2020 har vi blitt utfordret til å være pådriver for «pumptrack-bane» ved Vigrestad
Storskole. Dette har resultert i at klubben har signert en langsiktig leieavtale (25 år) til
bruk av ca. 1400m2 stort areal. Styret jobber for tiden med en finansieringsplan og
har i den forbindelse fått tildelt kr 500 000,- fra Sparebankstiftelsen SR-Bank. Styret
har som mål at klubbens ordinære drift ikke skal finansiere prosjektet.

I 2021 har ikke styret klart å finne en modell for gjennomføring som er i
samsvar med finansieringsplan. Dette jobbes det videre med, styret vil ta
det opp på senere årsmøte / eget ekstraordinært årsmøte.
Planlegging for 2022 er godt i gang.
- Vigrestad Sykkelklubb skal i april arrangere Norges Cup 1 og 2
- Mairittet søkes for gjennomføring 1 mai
- Simplicityrittet søkes for gjennomføring 19 juni
- Banelisens Sola Arena
- Pump-track planene
- Utvidelse av trenerstab
- Fellestur og sosiale arrangement

Samtidig er ikke Covid-19 pandemien over og legger en usikkerhet i
arrangement. Styret vil til enhver tid følge myndighetenes retningslinjer.

Vigrestad Sykkelklubb har hatt en sunn og god økonomi gjennom 2021
og vi satser på å videreføre dette i årene som kommer.
Urevidert regnskap viser ett overskudd på kr 170 000,-. Det gode
resultatet skyldes godt bidrag etter Simplicity Terrengsykkel Festival
2021 som gav ett overskudd på kr 138 000,-. Videre har lavere aktivitet
og ekstra støtte til idretten som følge av Covid-19 også bidratt til det
gode resultatet.
Vi takker alle sponsorer for midlene. Dette sikrer klubbens videre
satsning på barn/ungdom.
Klubben har også hatt trenerutgifter og aktiviteten på barn/ungdom er
økende. Dette er i tråd med styrets ønske.
Styret i Vigrestad Sykkelklubb takker alle medlemmer for 2021 og ser
frem til god aktivitet i 2022.

Årsberetning 2021
Virksomhetens art
Sykkelklubben, som ble stiftet i 09.12.2008, driver organisert
sykkeltrening med utgangspunkt fra Vigrestad. Klubben har et valgt styre
som administrerer klubbens virksomhet.
Fortsatt drift
Etter styrets oppfatning er det riktig å legge forutsetningen om fortsatt
drift til grunn for utarbeidelse og avlegging av årsregnskap.
Årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Vigrestad sykkelklubbs
eiendeler, finansielle stilling og referat. Med bakgrunn i dette er styret
fornøyd med klubbens utvikling og resultat.
Klubbens miljø
Det er generelt godt oppmøte på klubbens fellestreninger.
Atle Aksnes er ansvarlig for ”Ren idrett” i sykkelklubben.
«Ren Idrett» ble fornyet i 2021.

Likestilling
Klubben har totalt 117 medlemmer. Dette er en økning på 20 fra 2020.
Den største økningen er blant 6-12 år.
Medlemsmassen fordelt i alder og kjønn er slik:
Kvinner:
26 år + 24
20-25 år 0
13-19 år 1
6-12 år 6
0-5 år
1
Totalt
32 stk

Menn:
54
2
8
21
0
85 stk

10. Regnskap 2021 og kontrollutvalgets beretning
Legges frem på et eget ark under årsmøtet.
11. Behandle innkomne forslag og saker
Fristen for innkomne saker fra medlemmer var 15. januar 2022.
3 gode og engasjerende saker er mottatt fra Robert Solberg.
1. Stipend til Linus.
- Vigrestad SK støtter Linus Aksnes sin ferd mot toppen av Norsk
terrrengsykkelsport.
- 2022 støtter klubben han med en sum på opptil 20000,- 2023 støtter klubben han med en sum på opptil 30000,- 2024 støtter klubben Linus med en sum på opptil 50000,Linus Aksnes kan vær den første i klubben som tar steget opp på et form for
landslag i løpet av 1 år og 2-3.
Dette betinger at Linus har mål om å nå norgestoppen i framtiden.
Støtten skal gå til treningsarbeidet og jobben som må legges ned. Det kan vær
treningsleirer, trenerhjelp, tester osv.
Summen skal vær til Linus sine utgifter.
Pengene skal ikke gå til kjøp av utstyr i form av sykler, klær, deler osv.
Linus skal holde klubben orientert va han holder på med i løpet sav sesongen.
Oppdatere nettside og facebook.

2. Pumptrack og teknikkpark
- Klubben setter av 250000,- til bygging av Pumptrack og teknikkpark på
Vigrestad Ungdomskole.
- Skal klubben utvikle seg og ikke gå over i en fase hvor den dør ut, må det
investeringer til for å øke rekrutteringen. En pumptrack hvor SR-Bank har gitt

klubben 500000,- til, må få fortgang. I samme slengen bør evt. et utvalg se på
muligheten til å utvikle en teknikk park i forbindelse med pumptrack anlegget.

3. Trener/trenere.
- Klubben ser på muligheten for å ansette en eller flere trenere for sesongene
som kommer.
Fra 2023 skal klubben ha som mål om å øke budsjettet til 100000,- for ansettelse
av trener/trenere.
Hvilke muligheter er det å søke kommunen om støtte til slike ting?

Styret behandlet forslagene i styremøte 16 januar 2022.
1. Stipend til Linus.
Styret mener klubben har god økonomisk ramme til
å støtte aktiv satsing. Styret foreslår at årsmøtet
godkjenner forslaget for 2022.
Stipend for 2023 og 2024 fastsettes år for år
sammen med Linus og trener/e, men styret ser det
som en langsiktig satsning.
2. Pumptrack og teknikkpark .
Styret har hatt som mål at anlegget bygges uten
bruk av oppsparte midler.
Styret foreslår at årsmøtet ikke setter av penger til
formålet før det er mer avklart/utarbeidet.
3. Trener/trenere.
Styret har hatt som mål å utvide trenerstaben også i
2021. Dette vil vi jobbe videre med i 2022.
Trenerutgiftene ønsker styret henger sammen med
aktiviteten.
Styret foreslår at årsmøtet gir styret fullmakt til
forløpende vurdere trenerbehov og godtgjørelse.

12. Fastsette medlemskontingent for 2023
Styrets forslag er å beholde medlemskontingenten som tidligere.
Enkeltmedlem
kr. 250,Familiemedlem
kr. 500,- (voksne og barn tom. 17 år)
Barn og ungdom
kr. 100,- (tom. 17 år)

13. Behandle styrets budsjettforslag for 2022
Legges frem på et eget ark under årsmøtet.

14. Behandle organisasjonsplan
Klubbens organiseres som vist på plan/skisse under.

15. Valg
Valgkomiteen har bestått av:
Leder:
Tore Høien
Medlem:
Alf Henning Haukeland
Medlem:
Oddrun Aksnes
Vara:
Sjur Morten Apneseth
Styre:
På valg 2022:
Leder:
Styremedlem:
Styremedlem:

Magnar Stokkeland – tar ikke gjenvalg
Jan Harald Olsen – tar ikke gjenvalg
Magnhild Håland – tar ikke gjenvalg

Her er valgkomiteens innstilling for styre 2022:
Leder:
Atle Aksnes – ny (2022)
Nestleder:
Mette Olsen Rød – ikke på valg (2021-2022)
Kasserer:
Torvald Søiland – ikke på valg (2021-2022)
Styremedlem:
Karl Bakke – ikke på valg (2021-2022)
Styremedlem:
Kalle Simm – ny (2022-2023)
Styremedlem:
Alf Henning Haukeland – ny (2022-2023)
Styremedlem:
Henriette Rasdal Mæland Bøckmann – ny (2022-2023)
Varamedlem:
Rolf Jørgen Lauritzen – på valg, tar ny periode (2022)

Her er valgkomiteens innstilling for kontrollutvalg 2022:
Medlem:
Elisebet Rugland – tar ny periode (2022)
Medlem:
Alf Siqveland – tar ny periode (2022)
Varamedlem:
Liv Åse Sikveland – tar ny periode (2022)
Her er styrets innstilling for valgkomite 2022:
Leder:
Tore Høien – tar ny periode (2022)
Medlem:
Oddrun Aksnes – tar ny periode (2022)
Medlem:
Hans Ingve Søyland – ny (2022)
Varamedlem:
Sjur Morten Apneseth – tar ny periode (2022)

16. Åpent ord

