
Innkomne saker 
 
Sak 1 
Det anbefaler en endring i loven for klubben som gir permanent rett til at sittende styre kan 
oppnevnte delegater til Ting og overordnet organisasjonsledd. Gjelder §16, og med følgende 
formulering: "Styret for HCK gis fullmakt til å oppnevne representanter til Ting i overordnete 
organisasjonsledd"  
 
Styrets forslag til innstilling: 
Vedtas. 
 
Sak 2 
Enduro satsning, forslag fra initiativtakerne at det gis gratis medlemskap i et år i HCK. Hensikten 
er å skape et miljø for de som normalt ikke vil tilhøre et klubbmiljø. Klubben må tenke annerledes 
på rekruttering. 
Styrets forslag til innstilling: Styret foreslår å gi 30 000 i støtte til Enduroaktivitet. Styret anbefaler 
at vanlig kontingent opprettholdes og går imot forslaget. 
 
Sak 3  
Sesongplan/tettere arbeid mellom styret og trenere. 
Trenerteamet ønsker en tettere dialog med styret i HCK. Dette er ønskelig for at begge parter 
skal kunne gjøre en bedre jobb ovenfor våre medlemmer. Det er viktig at styret vet hvilken 
aktivitet som skjer i klubben på grasrotnivå, samt for trenerne er det viktig å bli sett av styret i det 
daglige treningsarbeidet med barna. Denne kontakten må blir bedre i 2018. 
Forslår at det gjøres et vedtak på at det holdes minimum ett årlig møte mlm Styret i sin helhet og 
1 repr fra hver treningsgruppe. 
For å få til dette må innholdet i den sportslige satsningen forankres i Årsmøtet, og hos 
medlemmene. Den sportslige planen må på forhånd utarbeides i styret, i samarbeid med 
trenerteamet og presenteres på årsmøtet. Et sentralt spørsmål vil være hvilke mål klubben har 
satt seg, og hvilke virkemidler skal vi bruke for å nå de målene vi sammen har satt oss. 
Slik det er i dag blir veien til litt som vi sykler. Det er ikke noe kjent overordnet plan som er nedfelt 
på papiret. I såfall er ikke denne kjent i trenerteamet, eller hos medlemmene. Dette er ikke er så 
stor klubb som HCK verdig. Dagnes situasjon uten overordnet plan gjør at det brukes mye tid på 
diskusjoner som kunne vært unngått og brukt på barne- og ungdomsidrett. 
Aktivitet som forankres på Årsmøtet og hos medlemmene vil være enklere og gjennomføre for 
klubben, når alle har den samme informasjon om hva som skal skje ila sommeren og når, samt 
kanskje noen retningslinjer hvordan de ulike oppgavene skal løses.  
Styret har gjort mye bra jobb her med blant annet gode rutiner på Barnekarusell og Leon Sport 
Cup, samt oppnevnt en egen styrerepresentant som kontaktledd til Trenerteamet. 
Hva er primæroppgavene til HCK fremover? 
Hvilke oppgaver har rekruttansvarlig i Styret? (rekruttere trenere, motivere til trenerkurs, 
videreutdanne og utvikle, ansvarlig for politiattest, rekruttere flere barn og unge, følge 
trenerteamet med mer). 
Hvilke aktiviteter skal klubben ha i 2018? 
-Barnekarusellen 
-Leon Sport Cup 
-Mandagsrunden 
-Hålogalandsrittet 
-Enduroritt 
-Superpresige Blåbærhaugen 
-Sandsøya 
-Utvikling av trenere 
-Utvikling av klubbens nye arena for sykling i Blåbærhaugen 



Aktivitetene vedtas på årsmøtet årlig, og gjelder for til og med året etter aktuelle Årsmøte. Dette 
for at Styret skal gjøre evaluering, og starte planlegging av neste års aktiviteter og arrangementer 
så raskt sesongen er slutt.  
Vi har forståelse for at det vil være utfordrende å få på plass en fullstendig plan for sesongen 
2018, før Årsmøtet 8. mars 2018. Vi håper likevel at Styret kan komme frem til et forslag om de 
viktigste arrangementene i klubbens regi, før Årsmøtet, og gir dette arbeidet høyeste prioritet i 
tiden etter Årsmøtet,  
Med ønske om et inspirerende og godt samarbeid, til det beste for klubben, og dens medlemmer. 
Trenerteamet HCK 
v/Ole Morten Tunes 
 
Styrets forslag til innstilling, Styret inviterer trenerrepresentanter med på et møte før sesong og 
ett møte etter sesong. Videre så innføres det sesongplan og årshjul som legges ut på hck web 
side. 


