Sandefjord-Sykleklubb
Referat fra Styremøte 15.august2016
Sak

Innhold
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Rekrutteringsprosjekt
Tom Grankel, som er leder av prosjektet, åpnet møtet med å referere fra prosjektets første møte.
Referatet fra møtet vedlegges.

De har et hårete mål om bl.a. å doble medlemsmassen på 4 – 4,5 år
De påpeker at klubbens hjemmeside ikke er god nok. Brukervennligheten er ikke optimal, vanskelig å finne frem,
manglende info og til dels feil info pr dato.
Prosjektgruppen vil lage handlingsplan. Møtedatoer er satt frem til årsskiftet. Ønsker flere med i prosjektet.
Info rundt prosjektet på klubbens hjemmeside.
Ønsker tid på alle medlemsmøter.
Savner en fast møteplass. Klubbhustankegang. Drøfte ideen med medlemmene.
Ønsker en oversikt fra styret over aktiviteter vi legger opp til vedr. rekruttering.
Medlemsmøte 25. august blir første infomøte.
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Sykkelskole
Sykkelskole i oktober 2016 utsettes til april 2017. Fast sak på alle styremøter. Invitere hele familien til sykkelskolen.
Fordeling av ansvar, organisering og oppgavefordeling må skje på neste styremøtemøte.
Medlemmer, hvordan rekruttere flere
Hvordan tar vi imot nye medlemmer?
FB som er lukket, kan kanskje begrense medlemskapet? Vurdere nærmere på neste styremøte om FB skal være åpen.
På siste medlemsmøtet ytret enkelte av medlemmene at klubbens aktivitetsnivå var høyt og at kravet til dugnad var i
det meste laget. Styret ønsker å sette fokus på dette tema.
Egen sak på neste styremøte
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Nye sponsorer for 2017
Vi jobber med nye avtaler for neste 3-års periode; 2017- 2019.
Nye klubbdrakter
Draktene bør være ferdig til 1.februar 2017.
Vi sender forespørsel til 3-4 leverandører. Beholde layout, kun bytte ut sponsorer.
Sjekke frist for opsjoner slik at det er klart hvis avtaler skal sies opp.
Søknad om økonomisk støtte
Tone Olafsson har søkt om økonomisk støtte til sykkelturen de hadde i Pyreneene, kr. 6000.-.
Styret vedtok at penger fra «Rød gruppe» dekker disse utgiftene mot dokumenterte utlegg.
BLM svarer på søknaden.
Medlemsmøter
Torsdag 25.august kl. 18.00-21.00. Styret møter kl. 17.30 for å forberede møtet.
Saksliste ut på klubbens nettside og på FB.
Ernæring.
Sosiale aktiviteter
Styret ønsker at klubben tar initiativ til en felles rittdeltagelse.
Valget falt på Vestfold rundt. Kan vi bli den største klubben som deltar?
Starte med 2-3 grupper. Knytte gruppene til rød, hvit og svart gruppe. Lage strategi og en treningsplan. Treningen

starter inne i spinningssalen allerede før nyttår.
Presentere dette på medlemsmøtet.
Vättern runden 16.-17. juni 2017. Lufte stemningen for hvor mange som kan tenke seg å være med i 2017.
Påmeldingsfrist er 7. november.
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Arbeidet med rekruttene
MW tar med rekruttene til Trysil i høst. Fokus på samhold og det sosiale.
Rekruttgruppa reiser til Danmark 30.mars til 2.april 2017.
Evt.:
Årsfest – Riktig dato er lørdag 28. januar 2017. Må rettes på klubbsiden
Trenerkurs offroad, landevei. Sjekke NCF kalender.
Caroline Aasen trener rekruttene uten betaling. Styret vedtar at hun får en sykkeltrøye som takk.

Neste styremøte er mandag 12. september kl. 19.00
Noen aktuelle saker for neste møte:
Sykkelskole.
Skal vi ha en åpen FB side?
Penger knyttet til rød, svart og hvit gruppe. Hvor stor er summen? Hva kan pengene brukes til?
Klubbens hjemmeside må revideres.
Dugnadsbelastning

