Sandefjord-Sykleklubb
Referat fra Styremøte:
Tilstede:
Bror-Lennart Mentzoni (BLM )
Gro Aagaard (GAa)
Tone Skeie (TS)
Ragnar Davidsen(RD)
Tom Larsen (TL)
Morten Westbye (MW)
Thor- Erling Jensen (TEJ)
Tor Martin Røed (TMR )
Rune Steinsvik (Invitert fra Festivalen)
Møtetid:
Mandag 7. desember 2016

Forfall:
Siw Anita T. Johannessen (SA)
Øyvind Oskarsen (ØO)
Tone Olafsson (TO)

Møtested:
Idrettens Hus

Referent:
Gro Aagaard

Innhold
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Oppgølging av SSK – Elite
BLM har skrevet brev til SSK-Elite.
Brevet kunngjorde styrets valg av sponsor, med beskjed om taushetsplikt for avgjørelsen. Taushetsplikten
gjelder frem til nyttår..
BML presenterte et forslag til kontrakt. Endre rutiner, hvor vi står fritt til å gjøre nye sponsoravtaler tidligere
enn slik det har vært i år.
Vi innkaller til et møte med SSK-Elite, alle ryttere og støtteapparatet. Det foreslås et tilsvarende møte til
høsten. RD er fortsatt kontaktperson mellom styret og SSK-Elite. Styret ønsker en bedre kommunikasjon.
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Nye sponsorer for 2017
Vi regner med å være i mål, uke 2 i 2017.
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Nye klubbdrakter
Styret ønsker:

Vi var enige om å se prøver fra Trim-Tex og Bio-Racer (+overtrekkstøy).


At leverandør kan ha lagerbeholdningen på tøyet. Kontroll på logistikk.



Vareprøver div. størrelser, levert til medlemsmøtet 10. januar

Styret skal ha bestemt seg for en leverandør av nye klubbdrakter før medlemsmøtet 10. januar. Modeller og
alternative størrelser er tilgjengelig på medlemsmøtet. Da kan medlemmene finne frem til riktig størrelsen slik at
bestilling av drakter blir uproblematisk.
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Rekrutteringsprosjekt/Grønt prosjekt:
Grønt prosjekt skifter spinningdag fra mandag til torsdag etter Jul. Da passer det fint med å starte utesyklingen
sammen med de andre gruppene på tirsdager.
Møtekalender 2017
Mandag 2. januar, kl. 18.00 Styremøte SSK
Mandag 10. januar Medlemsmøte
Lørdag 28. januar Årsfest
Mandag 6. februar, kl. 18.00 Styremøte SSK
Mandag 6. mars, kl. 18.00 Styremøte SSK
Mandag 27. mars Årsmøte
Mandag 3. april, kl. 18.00 Styremøte SSK
Torsdag 4. mai Medlemsmøte
Mandag 8. mai, kl. 18.00 Styremøte SSK
Fredag 9. juni Styremøte SSK med sommeravslutning

Evt.:
Klubbtøy, gamle Briko-bukser selges for en meget billig penge til “Grønt prosjekt”.
Medlemskontingent for 2017 sendes ut på nyåret. Årsmøtet bestemte at kontingenten blir den samme som i 2016.

Neste styremøte er mandag 2. januar 2017, kl. 18.00
Medlemsmøte 10. janaur
Årsfest 28. janaur

Styret ønsker alle medlemmer en riktig God Jul

