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Rekrutteringsprosjekt v/Tom Grankel
Det henvises til brev fra Tom Grankel 09.09.16.
Rekrutteringsprosjektet ber om:
Kan Rekrutteringsprosjektet få mandat av styret til å etablere en gruppe av klubbens medlemmer, som skal
komme med innspill, ideer og vurderinger av organiseringen og strukturen på klubbens nettsider – og legge dette
frem for styret?
Det er også tanken at gruppen skal vurdere mulighetene for å finne frem til en nettsideredaktør.
Styret gir «go» og ber om tilbakemelding om videre planer innen 1.november. Settes opp som eget punkt på
styremøte 17. november.
Rekrutteringsprosjektet ønsker en åpen FB. Styret vedtar å åpne FB sidene. Det er behov for en til flere
administratorer. Alt må settes i et system som fungerer.
BLM lager et utkast til retningslinjer for FB administreringen.
Rekruttere nye medlemmer, et viktig fokus.
Styret ønsker kontinuerlig tilbakemelding fra prosjektet.
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Sykkelskole
April 2017. MW har begynt å samle ressurser. Kodal IL er interessert i å delta.
Viktig å få ut arrangementet via media, FB, skolene m.m..
Vi setter aldersgrense på neste møte. Alternative løyper med vanskelighetsgrad lages. Vi går ut og frir til hele
familien.
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Nye sponsorer for 2017
Vi har nå fått svar fra Spinn. De er ikke villige til å inngå en avtale med SSK om felles drakter.
Spinn er låst til allerede inngåtte avtaler med sine sponsorer.
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Nye klubbdrakter
Sykkeldrakt er vår identitet.
Draktkjøp blir uavhengig av Spinn.
Alle avtaler må være i boks innen november.
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Søknad om økonomisk støtte
Rekruttene reiser til Trysil 23.-25.september
På årsmøtet ble det bevilget kr. 50.00.- ekstra til rekruttene. Harald Henriksen var ikke til stede på dette
styremøtet, derav manglende oversikt over hva rekruttene har fått tidligere i år.
Styret vedtok å gi følgende støtte:
Dekke utgifter til 11 rekrutter og 2 stk trenere, ca. kr. 16.820.Foreldre dekkes ikke.
Søknad fra Glenn Undseth om dekning av utgifter til: Reise til Horsens (Danmark) for å delta på ritt 2 oktober.
(Utgifter på ca. DKK 3.689,16) Styret vedtok å dekke utgiftene, mot en egenandel på kr. 1000.-.

7/16

Samarbeide med Festivalen
Orientering rundt Sandefjord sykkelfestival (SSF) v/Rune Steinsvik (RS)
Teknisk gjennomføring, OK. NCF er meget fornøyde.
Fin arena. Rytterne er fornøyd.
Deltagerantall er langt lavere enn forventet.
Flere av klubbens medlemmer stiller ikke opp på dugnad. Det ble kjøpt inn vakter for ca. kr. 40.000.-

Publikum sviktet på Sandefjord grand Prix.
Økonomi, ingen oversikt foreløpig. Vil være et underskudd, men usikkert hvor mye.
Diskutere på medlemsmøte, 3. november, aktivitetsnivået til Festivalen.
SSK strategi for 2017 er: Skille mellom klubb og festival må bort.
Festival siste helg av juli.
SpinnCup ønskes tilbake.
Hedrum/Brunlanes utgår.
Sykler til Afrika. Kontainer er pakket og klar. Ingen fra klubben reiser ned denne gang.
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Oppfølging av SSK-Elite
Utskiftninger på gang. Marius Blålid rykker opp til Team FixIT og Robert Macha legger opp.
Nye ryttere; - se i klubben og i Vestfold generelt.
Syklene må ut på Finn.no

Neste styremøte er mandag 17. oktober kl. 19.00

