Årsmøte for
Harley Owners Group
Chapter Rogaland

21.November 2015 KL 14.00
MERK NY ADRESSE OG LOKASJON:
Clarion Hotel Energy
Ishockeyveien 2
4021 Stavanger
SAKSPAPIRER

AGENDA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Konstituering
Godkjennelse av innkalling
Valg av møteleder / ordstyrer
Valg av referent
Valg av to personer til å underskrive protokoll/tellekorps
Årsberetning
Regnskap

Røyk og luftepause
8.
9.
10.
11.

Innkomne forslag/informasjon fra styret
Fastsettelse av gave til veldedig formål
Utmerkelser
Valg

Vinlotteri

Sak 1. Konstituering
Ledes av Director
Sak 2. Godkjennelse av innkalling
Innkalling er sendt via mail, til samtlige betalende medlemmer etter regelverket.
Møtet har også vært annonsert på Internett.
Sak 3. Valg av møteleder / ordstyrer
Ledes av Director
Sak 4. Valg av referent
Ledes av møteleder
Sak 5. Valg av to personer til å underskrive protokoll og tellekorps
Ledes av møteleder

Sak 6. Årsberetning.
Det er avholdt 9 styremøter, og 1 medlemsmøte før sesong start, som var for nye medlemmer i 2015.
HOG Chapter Rogaland har nå 130 betalende medlemmer i sørfylke, og 26 fra nordfylket. Totalt 156.
60 er nye medlemmer (gratis det første året) og 38 medlemmer har ikke fornyet lokalt og/eller
internationalt medlemskap, og er dermed utmeldt.
For å være medlem i et lokalt chapter, MÅ ALLE være medlem internasjonalt!

Jon Garmann Nærland & Frank Lian representerte HOG Rogaland på director møtet i Drammen,
14.mars 2015

Sesongen:
Både tirsdags turer og søndagsturer startet medio april og foregikk ut i slutten av oktober, for noen
ble det en tur eller to i november og.
Det er sendt ut 3 nyhetsbulletiner til medlemmene for 2015, 3 før sommeren.
Årsberetning fra Director :
Da er et nytt år gått siden Hog Rogaland ble startet, og vi passerte 20 år i mai og jeg har lagt bak meg
et år som Director. Det er et spennende og inntresant verv å ha, det er en organisasjon med mange
spennende folk som man blir kjent med, men en ting har vi felles og det er gleden av å kjøre vår
Harley Davidson motorsykkel. Sesongen som vi har lagt bak oss har vært preget av en del dårlig vær i
begynnelsen av sesongen, med avlyste tirsdagsturer og dårlig med søndagsturer, men ble noe bedre
etter ferien og nå utover senhøsten. Vi har ikke hatt noen store uhell dette året blant våre
medlemmer, men noen små som heldigvis har endt godt, men sikkert veldig ubehagelig for de som
har opplevd det. I de fleste tilfeller er det ikke vår feil, men bilister som ikke ser oss i trafikkbilde,
derfor er det på sin plass nok en gang å minne om Senior MC sitt førerutviklingskurs som avholdes
hver vår. Dette året deltok ingen fra HOG Rogaland og det er for dårlig, dette må vi ta tak i og gjøre
bedre neste år.
Gjennom året har vi hatt en del arrangementer med god oppslutning av våre medlemmer, i forkant
av slike arrangementer ligger det alltid en del forarbeid og da er det på sin plass å takke
aktivitetsgruppen for et kjempearbeid i året som har gått, de gjør arbeidet enkelt for oss andre i
styret. Nytt av året var HOG Teambuilding med god deltakelse, tror dette kan være viktig for å la
gamle og nye medlemmer bli bedre kjent med hverandre i litt andre og uformelle omgivelser. Tror
det er noe vi skal ta med oss videre.
Vi arrangerte og et førstehjelpskurs i vår med god oppslutning, noe av det som sitter best igjen derfra
er at vi kanskje må være flinkere til å bruke helhjelm når vi kjører tur, det siste uhellet som skjedde
viste hvor viktig det er med god beskyttelse, uten helhjelm kunne det gått mye verre.
Dette året var det Scandinavian Harley Days på Voss der vi var godt representert i det fine
sommerveret, med hele 60 personer. Neste år er det Svolvær som står for arrangementet, håper
mange har anledning til å dra dit og.
Da vil jeg avslutningsvis takke alle medlemmer gamle som nye for året som har gått og takke for
deltakelse på våre sosiale arrangementer både i kjøresesongen og ting som skjer i den mørke årstidaJon Garmann Nærland Director

Årberetning fra Ladies of Harley:
2015 har vært et rolig år for Ladies of Harley.
Vi hadde Champagne-lunsj på Høghuset på Jæren i mars med tanke på å legge planer for den
kommende sesongen, her møtte det 5 stk.
Det ble prøvd å invitere Ladies'ene på Fullmånekonsert ved Orre friluftshus i begynnelsen av mai, her
var det to som var interessert. Dette ble avlyst.
Siden kjøreværet denne sesongen ikke har vært av det beste har vi kun hatt en organisert
felleskjøring.
I september var det 10 festglade LOH damer som var ute å spiste på Egon 
Hytteturen til Maudal i oktober var vi 11 påmeldte. Kjekk tur i høstlig vær.
Håper Ladies'ene vil være mer aktive neste sesong og at været er på vår side slik at vi får mange fine
Harley turer.
Wenche Kvalness – LOH

Årsberetning fra Activity 2015:
Sesongen 2015 har inneholdt mange aktiviteter av ymse slag.
For å få til best mulig aktiviteter så har vi hatt en egen aktivitetsgruppe de siste 2 årene.
Takker først og fremst aktivitetsgruppen for gode ideer og bra gjennomførte arrangementer.
Aktivitetsgruppen har i år bestått av:
Nina Melby, Ingunn M. Foss, Terje Sjursen, Janne & Frank Kristiansen, Wenke Kvalnes, Maiken
Helene Kvammen & Jan Berg
Fast tirsdag kos på hemsen, med vin utlodding, ansvaret fordelt på alle som er med i
aktivitetsgruppen.
Takker Kenneth, Kent & Therese for EXTRA lang åpent gjennom den kjipe vintersesongen.
Årsfest/Julebord 29.11.2014:
Lokasjon: Senior MC
Deltakere: 52 stk.
Underholdning: Geir Å Di
God stemning og mange på dansegulvet.
Graverte glass til alle deltakere. Takk til Industrigravøren for bra jobb.
Julegrøt på hemsen 13.12.2014
Lokasjon: Harley butikken
Deltakere: uvisst men 60 ++?
God grøt mæ nod i.
Takk til Nissen Kenneth for Nøttegaver 
Skalldyrfesten 21.02:
Lokasjon: Geir å Di, sine lokaler, musikk av Geir å Di.
Antall: ca. 35 stk.
God stemning og godt liv.
Aktivitetsgruppen gjorde en kjempejobb med hele arrangementet.
Førstehjelpskurs 17.03:
Lokasjon: Forus
Deltakere: 12stk.
Lærerikt og skremmende, bør bli fast tiltak.
Initiativtaker Terje Sjursen
MC-Brukt marked 20.03:
Lokasjon: Anda Gard på Klepp
Besøkende: 50 +++
Bra oppslutning, godt salg og mye sosialt.
Ansvarlig & ide: Wenke Kvalness
Takk til Wenche, aktivitetsgruppen & Jon Garmann som stilte eiendom og lokaler til
disposisjon.
Open House 25.04
Kaffikoking og vaffelsteiking av aktivitetsgruppen.
Vanvittig med folk og kanonflott vær !!
Grilling av den faste gjengen, Tom, Gaute, Hansi & Garmann
Takker gjengen i butikken for en flott dag 

Vårsleppet 01.05:
Frokost servert av Bikerstreet
Ca. 100++ Harleyer
Takk til Svenni & Ove for en god start på dagen.
KOR-Dagen 09.05:
Ca. 35 Harleyer og ca. 50 HOGère
Ca. 105 deltakere fra KOR
Tross beskjeden mengde sol og varme, så ble det nok engang et vellykka arr.
Takker i år spesielt RUSSEN; Magnus & Karoline, ungene til Morten og Pauline som utsatte
feiringa i kongeparken til etter at KOR-dagen var ferdig :-) meget bra.
Aktivitetsgruppen og X-antall frivillige i tillegg til Nygaard AS og de gjorde en kjempejobb.
Takk og til alle som sponser dette flotte arrangementet, med brus, pølser, kaker, snop og
annet digg.
Spesiell stor takk til Ingunn i aktivitetsgruppen som satt i 3-4 stive kalde timer med
ansiktsmaling til de små og til de store  Fantastisk 
MC-MOT MOBBING 10.05:
Egen Komite organiserte dette, ledet av Director.
Deltakere: 350sykler
Nasjonalt årlig arrangement.
Route 44- 06-07.06:
Flekkefjord Maritime
Deltakere: 52 stk.
Populært med en liten pause på Route44 Saloonen på Hellvik`s egen "Elvis Aaron Saloon",
skulle hilse alle fra Saloon eier Sigmund, som synes det var stooort at VI ville stoppe hos han.
Han forstod ikke hvor stort det var, før vi hadde dratt 
Takk til Per i Flekkefjord, som ordnet reker, båt og et noe tvilsomt mannskap…. 
Bra gjennomført av aktivitetsgruppen.
MC - treff Kragerø 28-30.08:
Kragerø Sportell
Båttur til Skåtøy cafè, fikk hilse på verdens største rekesmørbrød ...
Bading, grilling og det som hører med.
El Paso Saloon på kvelden
God stemning.
Takk til Maiken, Jan og Axel for et meget bra opplegg, 3.år på rad.
TEAM BUILDING 12.09:
Lokasjon: Anda Gard på Klepp
Deltakere: 38 stk.
Aktiviteter: Gravemaskinkjøring, presisjonskjøring, balanse, skyting på stående Hare, Dart,
Quis.
Initativtakere Frank K. & Garmann
Takk til aktivitetsgruppen for bra gjennomføring.

Open House 19.09:
Kaffikoking og vaffelsteiking av aktivitetsgruppen.
Grilling av den faste gjengen, Tom, Gaute, Hansi & Garmann
Takker gjengen i butikken for en flott dag 

END of SEASON Party, røde sjøhus 31.10:
Lokasjon: 2 Trapper opp, Røde Sjuhus.
Underholdning: Michael Ray & the Royal Flush
Deltakere: 99 betalende gjester 
Takk til aktivitetsgruppen og de frivillige som meldte seg til dørvakt/CC 

Ingunn, Terje, Nina, Maiken og Jan ut av aktivitetsgruppen gruppen. Takker for 2 kjekke år 

Takk til alle som har vært med og gjort våre aktiviteter i 2015 sesongen verdt å arrangere.
RIDE ON
Med vennlig hilsen:
Frank Kristiansen & Jan Berg
Activity Officers 2015
HOG Rogaland

Årsberetning fra Haugalandet:

1

Januar

1 torsdagsmøte på Papas. Fest på Papas 30. januar. Veldig kjekt at det kom så mange fra Sør-fylket.
Flinke spillemann som fikk folk på gulvet. Håkon hadde igjen laget et flott fotovisning fra 2014, med
mange blinkskudd.
2

Februar

Torsdagsmøte på Papas 19. februar.
3

Mars

Torsdagsmøte på Papas 19. mars.
4

April

Kun torsdagsmøte på Papas
5

Mai

Noen få tøffinger som var med på 1. mai kjøringen.
Oppstart med torsdags turer.
Vår turen 9. mai gikk til Øystese i Hardanger. Litt kaldt, men flott tur i nydelige Hardanger.
30. mai søndags tur til Vikinggården/Nordsjøsenteret på Avaldsnes sammen med Stavanger og
Bergen.
6

Juni

Slusefesten m/spelemann på Papas. Litt kaldt men god stemning.
7

Juli

Stort oppmøte fra Haugalandet til Harleydays på Voss.
I slutten av juli var det også 11 stykker fra Haugalandet som reiste med Joy Riders tur: Best back
roads og 75-års jubileet i Sturgis.
8

August

Flere flotte torsdagsturer, og rekordmange som møtte.
9

September

Høstturen gikk til Prekestolen. Imponerende mange som tok turen opp til Prekestolen. Ellers en flott
tur i flott være, men litt kaldt.

10 oktober
Torsdagsmøte på Papas 08. Oktober.
Og så gleder vi oss til årsmøte og julebord/20-års jubileumsfesten i Stavanger 
Vil også rette en stor takk til Sivert som tar oss med på ukjente veier vi ikke visste eksisterte. Og
stadig foreslår søndagsturer, til tross for litt labert fremmøte. Setter stor pris på at du står på, Sivert.
Og en stor takk til Håkon, som passer på å ta gode bilder fra turene våre. Per Ivar og Åse som alltid
lar oss få bruke eiendommen deres.
Vil også takke alle andre som er med å bidrar på Haugalandet.
MVH
Anita Hansen
Activity Haugalandet.

Årsberetning fra Road Captain:

Vi hadde 20 organiserte tirsdag turer, men bare 15 ble gjennomført, dette på grunn av dårlig
vær. Vi hadde 16 selvorganiserte søndags turer. I tillegg var det stor oppslutning med ca.400
mc på tur -"MC Parade mot Mobbing".
God oppslutning/deltakelse fra HOG Rogaland i kortesjen til ære for bortgangen til vårt kjære
medlem Patrik Sohl.
Selvfølgelig som vanlig stort oppmøte på KOR dagen 2015.
Road captain gruppe har bestått av John Skjørestad, Kjell Naas, Geir Ole Øyen, Terje Sjursen,
Alf Magne Hult, Åge Westergård, Per Magne Kleven, Erik Ivan Kimsås, Maiken Kvammen,
Jan Berg og Carsten Schommer.
Vi hadde en representant fra denne gruppen til stede hver tirsdag .
Vi har en Facebook-gruppe hvor vi har diskutert kommende turer og lagt planer én måned
fremover for tirsdag turer. Det har vært ønsker om å legge ut lengre perioder/tidsrom om
gangen og det vil vi gjøre til neste sesong. Jeg hadde dessverre ikke mulighet å delta på så
mange turer som ønsket, men slik er livet av og til 
MVH
Carsten
Head Road Captain

Generelt:
Styret vil takke for en flott sesong, og ønsker alle nye medlemmer hjertelig velkommen.
Vi har høstet verdifulle erfaringer som vi vil formidle videre til de som skal planlegge neste års
sesong.
Sett under ett så har det vært en meget bra sesong for HOG Rogaland.




God oppslutning på kjøring/turer.
Flere vellykkede sosiale arrangement.
Flott oppslutning og mye sosialt på Hemsen om tirsdagene.

Bruk den flotte nettsiden vår. Her vil den siste informasjonen alltid være tilgjengelig.
Send inn referat og bilder fra turer og arrangementer du ønsker å dele med andre.
Veldig gledelig å se så mange” nye” medlemmer som viser initiativ.
Styret vil gi en stor takk til aktivitetsgruppen, som virkelig har stått på ved alle arrangement vi har
hatt. Stor takk til alle dere andre medlemmer som har tatt i et tak der det trengs, og som har bidratt
med frivillig innsats.
En spesiell honnør til vår eminente tålmodige Webmaster, Rolf’n, for nok et år, Tusen takk:-)
Til slutt vil vi takke vår sponsor:
HD-Stavanger; Kenneth, Kent og Svenni.
Hjertelig takk for velviljen til at kosen på Hemsen kan bestå 
Og for ikke å glemme verkstedet v/ Tellef og Affi.

Styret i 2015 har bestått av:
Director
Assistant Director (Sør)
Assistant Director (Nord)
Secretary
Treasurer
Head Road Captain
Road Captain (Nord)
Activities Officer 1 (Sør)
Activities Officer 2 (Sør)
Activities Officer (Nord),
LOH Officer (Sør)
LOH Officer (Nord)
Membership Officer

Jon Garman Nærland
Frank Lian
Øystein Hansen
Maiken Helene Kvammen
Hildegunn Kirkham
Carsten Schommer
Sivert Leirvik
Jan Berg
Frank Kristiansen
Anita Hansen
Wenche Kvalness
Åse Skage Tørresdal
Nina Melby

Budsjett HOG 2016

Medlems kontingent
Grasrotandel

INN
40.700
12.000

Utgifter til møtelokale, kaffe
Utgifter 20 års jubileum
Director møte
Web/kontorartikler
Driftsutgifter
Finansutgifter
Gaver til medlemmer
Utgifter til KOR dag
Julegrøt.

UT

6.000
60.000
5.000
3.000
4.000
1.000
3.000
2.000
2.000

Total inntekt/utgifter

52.700

Budsjettert underskudd

33.300

Balanse

86.000

86.000

86.000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luft & liten pause 

Sak 8. Innkomne forslag/informasjon:
Informasjon fra styret:
Fra og med 2015 skal årspapirene signeres av hele styret.
LOH Haugalandet utgår da de er så få medlemmer, og alle damene kjører med mennene.
Haugalandet er i tillegg tilknyttet LOH Rogaland.
Forslag fra styret:
Ha som mål og jobbe mot å få arrangere National Rally i 2018.
Forslag fra medlemmer:
1. Jeg mener vi må fjerne fullmakten ved årsmøter, pga å prøve å få mer medlemmer til å
komme på årsmøte og vise interesse for hog og de de vil ha inn i styret. Ikke bare få
andre til å stemme for seg.
Innspill fra styret:
Styret fattet vedtak ved årsmøte i 2013, at hvert medlem kan ta med seg 1 fullmakt til
årsmøte, dette med 31 stemmer for og 1 stemme mot.
2. Øke medlemsavgiften til 350.- «øremerkes» National Rally. For å ha noe håndfast å jobbe
mot.
3. Anonyme forslag som kommer inn til styret eller valgkomiteen til eventuelt
årsmøte/regelendringer skal/bør forkastes. Dette begrunnes med, at hvis den enkelte
ikke kan stå for sitt forslag, så skal det heller ikke regnes som godkjent forslag. Alle
forslag skal signeres med navn.
4. Egen oversikt til Årsmøte med tidligere innkomne forslag. Dette for ikke å komme med
samme forslag ommatt og ommatt.
Innspill fra styret:
Egen oversikt til årsmøte med tidligere vedtatte forslag fra medlemmene, og ikke alle
innkomne forslag.
5. Valg av Director;
Det er ikke tillatt med benkeforslag ved valg av Director. Alle forslag om ny Director skal
sendes valgkomitéen innen gitt frist (som for alle verv som er på valg). Dersom det
fremmes forslag om mer enn èn til Director-vervet, foretar ikke valgkomitéen
nominasjon av disse, men informerer medlemmene, via styret, i forkant av årsmøte, om
hvilke kandidater som står på valg som Director og at Director velges av Årsmøtet.
Begrunnelse: Sikre at alle får samme informasjon i forkant om aktuelle kandidater til
vervet, og det dermed blir et reelt valg av Director i HOG Rogaland.
Innspill fra styret:
Styret har tillitt og følger de normer og regler som gjelder for en valgkomitè.
Det er valgkomiteen sin jobb å komme med en innstilling til de aktuelle kandidater.

Sak 9. Fastsettelse av gave til veldedig formål
HOG Rogaland har valgt å «beholde» KOR dagen som vår gave til veldedig formål. Tilbakemeldingene
her, er at et personlig arrangement/bidrag, er mer kjærkomment enn pengestøtte.

Sak 10. Utmerkelser
Chapter Rogaland ønsker å gi utmerkelser til personer som har vist vilje til å stille opp for Chapteret
med tilstedeværelse, dugnadsånd, positivitet, lang og tro tjeneste, og ikke minst; kreativitet ifm
klubbens aktiviteter.
I år har vi valgt å gi utmerkelsen til …………………–

Stå på! Neste år – da kan det bli akkurat DEG!!!

Sak 11. Valg.
Følgende verv er på valg:
Director
Secretary
Treasure
Head Road Captain (sør)
Activity Officer II

velges for 1 år
velges for 2 år
velges for 2 år
velges for 2 år
velges for 2 år

Ikke på valg:
Ass.Director
Ass.Dir.Haugalandet
Activity Officer I
Activity Officer Haugalandet
Membership
LOH (Sør)
LOH Haugalandet
Road Captain Haugalandet

Frank Lian
Øystein Hansen
Frank Kristiansen
Anita Hansen
Nina Melby
Wenche Kvalness
Åse Skage Tørresdal ( utgår fra 2016)
Sivert Lervik

Director
Secreatry
Treasure
Activity Officer II, Rogaland
Head Road Captain

Valgkomiteens innstilling til styret i
HOG ROGALAND
2015
Jon Garmann
Gjenvalg for 1 år
Maiken Helene Kvammen
Gjenvalg for 2 år
Hans Petter Ulveseter
NY velges for 2 år
Frode Brurås
NY velges for 2 år
Alf Magne Hult
NY velges for 2 år

Valgkomiteen 2015 har bestått av:
Wenche Runde
Kjell Naas
Geir Ole Øyen
Ann Mari Grøndal
Valgkomitè Rogaland
Valgkomitè Haugalandet

Kjell Naas
Venche Runde

Nytt valgstyre velges for neste år (2016), bestående av:
1 fra Haugalandet
3 fra Sørfylket

Skal erstattes
Skal erstattes

FULLMAKT

Er du som medlem forhindret fra å møte, kan du la deg representere ved fullmakt.

Jeg gir herved ____________________________________ fullmakt til å representere
meg på Årsmøtet i HOG.

Hvert medlem kan kun ha med seg 1 fullmakt til årsmøte/ekstraordinært årsmøte
(Vedtatt på årsmøte i 2013 med 31 stemmer for og 1 stemme mot.)

________________________________
Medlems underskrift

