
 

RANHEIM IL avd. SYKKEL 
 

 

 

 

Årlig møte inkl. årsmelding år 2021 

Årlig møte 01.03.2022 

Kl. 20:00 – 21:00  

 

                 Romatica restaurant (lokale vis a vis) 

 

Vel møtt! 
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                     Dagsorden 
Åpning 
Leder Olav Sigurd Sandvik ønsket velkommen 
 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent som fremlagt 
 

2. Valg av ordstyrer og valg av representanter til å signere protokoll 
Ordstyrer ble valgt Olav Sigurd Sandvik.  
John Ivar Benjaminsen og Per Elvdal Gjønnvik ble valgt til å signere protokoll. 
 

3. Behandle gruppen årsberetning 
Godkjent som fremlagt 
 

4. Behandle regnskap 
Godkjent som fremlagt 
 

5. Fastsette budsjett 
Godkjent som fremlagt 
 

6. Innkomne saker 
Styret har en sak til behandling, se pkt 6.  
Godkjent som fremlagt. 
 

7. Endring av gruppestyre for behandling i hovedlaget 
Godkjent som fremlagt.  
 
 

 
 
 
      ___________________           _______________ 
        01. mars 2022                                                 01. mars 2022  
        John Ivar Benjaminsen                                               Per Elvdal Gjønnvik  
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3. Årsberetning 2021 
 

 
 
Gruppestyre avd SYKKEL;  

 
Gruppestyrets leder – Olav Sigurd Sandvik 
Styremedlem – Geir Ove Kjesbu 
Styremedlem – Jan Biti 
Styremedlem – Anders Solhaug 
Styremedlem – Ole Kristian Sporsheim 

 
Ranheim sykkel har 10 års jubileum i 2022.  
 
2021 har også vært et spesielt år med at pandemien Covid 19 fra mars 2020 slo ut alle 
aktiviteter.  
 
Nasjonale og lokale retningslinjer har bidratt til begrensning for felles aktiviteter i klubb 
regi.  Dette har også påvirket styrets arbeid. Det var en periode på 2-3 måneder i høst at 
det felles avtiviteter på Charlottenlund vgs. Det har også vært noen fellestreninger med 
opplading mot blant annet Trondheim-Oslo og Birken. Mye av egentreningen har foregått 
på Swift og eks. 3T. 
   
Vi har hatt nedgang medlemsmassen men vært stabilt det siste året. Ved årsslutt 2021 var 
vi 52 betalende medlemmer. Det ble startet en opprydding i medlemsmassen mot Spond og 
styret mener av vi vil være ned i 45 aktive medlemmer i 2022.   
 
Det har vært avholdt 3 styremøter i perioden. 
 
Ranheim Sykkel har fra oppstarten vært opptatt av at sykkelavdelingen skal holde en sosial 
profil. Det viktigste skal være å bidra til fellesaktiviteter mot RIL idrettslag, være sammen, 
trene og knytte vennskap med nye mennesker på Ranheim og omegn.  
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Styret har avholdt styremøte i januar -22 og det er startet med planlegging av årets felles 
aktiviteter. Det planlegges med at de fleste ritt vil gå som planlagt. En del informasjon er 
lagt ut på facebook som forløpende vil bli oppdatert. Det planlegges å invitere til et felles 
møte i løpet av våren.   

 

All idretten 

Vi har ikke bidratt noe til all idretten.  

 

Miljøpakken  

Ranheim sykkel gjennomførte i april vårpuss i via miljøpakken på Ranheim. Stor oppslutning 
fra sykkelklubben og det var mange som ønsket å få en sjekk av sykkelen sin. Godt 
gjennomført oppdrag og representanten fra miljøpakken var meget godt fornøyd. 

Vi har også deltatt med skoletelling i september måned. Det ble de eneste inntekts kildene 
for 2021.  

Vi har samarbeidsavtale med miljøpakken og regner med at det også blir oppdrag i 2022.  

 

Sponsorer 

Ranheim Sykkel har i 2020 hatt 4 sponsorer foruten Miljøpakken. Dette er Wullum Eiendom 
AS, CoFounder AS, Ranheim Byggparter AS og Trimtex. På grunn av covid ble det ingen  
sponsorinntekter i 2021 pga. 
For 2022 har Byggpartner AS takket for seg og vi takker for bidragene de årene de har vært 
med som sponsor. Ny sponsor for 2022 og tre år fremover er Norwgian Fish Oil. Øvrige 
sponsorer blir med videre. 
Midler fra sponsingen har styret valgt å gi tilbake til medlemmer i sin helhet ved at det 
«sponser» deler av draktsettet. Dette gjør inngangsbilletten til å bli medlem av Ranheim 
sykkel lavere. 
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Ritt 

Reisfjellrittet og Birkebeinerrittet ble gjennomført. Birken ble en stor suksess med stor 
deltagelse.    

Styret planlegger med at det blir felles ritt og her er noen av rittene som planlegges i 2022.   

 

Tour de Frøya (landevei/terreng) Frøya 

Tour de Tomtevatnet   Levanger 

Reisfjellrittet    Selbu. 

Birkebeinerrittet.     Rena/Lillehammer 

Den lille styrkeprøven   Lillehammer-Oslo 

Styrkeprøven              Trondheim-Oslo 

Trondheimsfjorden rundt            Fosen    

 

Verving: 

Medlemsmassen i Ranheim Sykkel har vokst fra starten i 2013, men har i løpet av de tre 
siste årene hatt en nedgang. Det er vanskelig å holde interessen opp i en tid hvor 
pandemien innvirker så mye på hverdagen vår. Styret ser frem til å ta fatt på felles 
aktiviteter i 2022.    

 
Økonomi  
 
Sykkelklubben har bevist valgt å ligge på et lavt budsjett. Vi skal operere med omtrent 
kostpris, og derfor har både aktivitetsavgiften vært så lav som 200,- for 2021. Dette har 
holdt til medlemsavgift til Norges Sykkelforbund samt litt til en buffer for uforutsette 
utgifter. Vi har heller valgt å fortsette å bruke sponsorinntektene til subsidiering av 
draktsett, da synlighet skaper medlemmer! 
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Hovedlaget har pålagt alle særavdelinger å være med å finansiere deler av klubbens 
felleskostnader, eksempelvis regnskap og drift klubbhus. Sykkel sin andel for 2022 er 
budsjettert med på kr. 15.750,- adm tjenester og kr. 5.250,- for leie klubbhus.  
Dette er tall som sannsynlig vil justere seg etter som medlemsmassen til sykkel er lavere. 
 
Styret mener vi har en sunn økonomi og her en buffer for å ta uforutsett forhold.  
Stor del av overskuddet går tilbake til medlemmer i form av sponsing av draktsett og for 
2022 vil det blir brukt ca.kr. 25.000,- 
  
 
 
Dugnadsarbeidet 
 
Ikke noe utover bidraget til Miljøpakken.  
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4 Regnskap 2022 
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5 Budsjett 2022 
 

 

                          
                               5. Innkomne saker. 

 
Det har ikke komme inn saker til behandling.  
 
Styret vil legger frem en sak til behandling.  

På grunn av økte utgifter og nedgang i inntekter og at aktivitetsavgiften har vært 
uforandret siden oppstarten ber styret om den blir økt fra kr. 200,- til kr kr. 400,-  

 
 
 
6. Innstilling gruppestyret. 

 
Ingen er på valg.  
Gruppestyret for 2022 blir.  

Gruppestyrets leder – Olav Sigurd Sandvik 
Styremedlem – Geir Ove Kjesbu 
Styremedlem – Jan Biti 
Styremedlem – Anders Solhaug 
Styremedlem – Ole Kristian Sporsheim 
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På vegne av styret                                      Ranheim, 01.03.22 
 
Olav Sigurd Sandvik  
Leder RIL SYKKEL 
 


	Dagsorden
	3. Årsberetning 2021
	Oppsummering fra styret for 2021
	Økonomi
	Dugnadsarbeidet


	4 Regnskap 2022
	5 Budsjett 2022
	5. Innkomne saker.
	Det har ikke komme inn saker til behandling.
	Styret vil legger frem en sak til behandling.  På grunn av økte utgifter og nedgang i inntekter og at aktivitetsavgiften har vært uforandret siden oppstarten ber styret om den blir økt fra kr. 200,- til kr kr. 400,-
	6. Innstilling gruppestyret.
	Ingen er på valg.
	Gruppestyret for 2022 blir.

