
Referat fra årsmøtet i Restless Scooter Club, 19. mars 2022 

Antall stemmeberettigede medlemmer til stede: 18   

Saksliste: 

Innkalling godkjent 

Referent valgt; Ronny Jørgensen 

Styrevalg: Dagens styre består av Ronny Jørgensen, Peppe Pettersson, Roman Bruning og Stein 

Overland. Sittende styre har nå sittet samlet i 4 år, og vi mener det er behov for fornyelse. 

Medlemmer har blitt oppfordret og invitert og foreslått gjennom året, men så langt har ingen meldt 

seg. Dette vil være en prioritert sak frem mot neste års årsmøte. 

• Sittende styre ble gjenvalgt 

Regnskapet for 2021 ble gjennomgått og godkjent.  

Årsmøtet var enig i at kontingenten på kr 300,- videreføres 

Peppe presenterte mottakeren av årets donasjon til «Barna ved OUS», kr 5.000. Dette er en tradisjon 

som ble innført under korona, men som styret oppfordrer til å videreføre. Det føles godt å støtte 

lokalt, og vite at hver krone kommer frem.  Vi håper også å knytte oss nærmere mottakerne gjennom 

andre arrangement gjennom året.  

Årets pengebruk ble debattert og godkjent: 

- Klubben dekker i utgangspunktet følgebil til felles turer. Turansvarlig må i forkant av tur be 

om penger, og styre vil vurdere disse.  

- Klubben donerer inntil kr 10.000 til «Barna ved OUS», dette dekkes hovedsakelig fra websalg 

og grasrotandel i sin helhet 

- Styret har fullmakt til å bruke inntil kr 7.000 for å spandere is, kaffe, etc under  

medlemsarrangement 

- Vi vil produsere nye Restless patcher med «ukraina-design» for salg 

Årets turer 

- Styrets forslag til turliste ble sendt ut sammen med innkallingen. Kalender vil være 

tilgjengelig på restless.no/events. Medlemmer oppfordres til å foreslå turmål og gjerne egne 

turer 

- Klokkerun blir årets kickoff, søndag 27. mars 

 

Julebordkomite 

  

- Anne-Karin Skogen overtar stafettpinnen, med seg på laget meldte Eivind Karlsen seg. Takk til 

dere, vi gleder oss! 

Eventuelt: Classic Scooter Run 2023 

- Restless har påtatt seg å arrangere neste års treff. Stein informerte om plan og plassering. 

Mer info vil bli delt gjennom året.  

 

Takk for oppmøtet. 


