Sandefjord-Sykleklubb
Referat fra Styremøte:
Tilstede:
Bror-Lennart Mentzoni (BLM )
Thor- Erling Jensen (TEJ)
Tor Martin Røed (TMR )
Gro Aagaard (GAa)
Rune Steinsvik (Invitert fra Festivalen)
Tom Grankel (Gjest, sak 20/16)
Petter Blaasvær (Gjest, sak 17/16)
Møtetid:
Mandag 23. november 2016

Forfall:
Siw Anita T. Johannessen (SA)
Øyvind Oskarsen (ØO)
Tone Olafsson (TO)
Morten Westbye (MW)
Tone Skeie (TS)
Ragnar Davidsen(RD)
Møtested:
Idrettens Hus
Referent:
Gro Aagaard

Tom Larsen (TL)

Innhold
20/16

Rekrutteringsprosjekt/Grønnt prosjekt
Tom G gir en kort oppsummering av arbeidet så langt. Gruppen er i fint driv!
Info skjer via mail til klubbens medlemmer. Vil ha en oppdatert medlemsliste.
Åpen FB for alle, men gå via administrator. PK Kirkhus og BLM ser på åpningsmuligheter.

17/16

Pumptrack
Pumptrack v/ Petter Blaasvær
Sendt brev med orientering 8/11 til SSK.
Pris på moduler er hentet inn.
Stibygging og søknad om midler utredes.
Videre fremdrift, valg av prosjektleder. Petter har sagt seg villig til å ta den oppgaven.
Han får dette bekreftet på mail.
Får med seg Caroline Aasen, Jørn Undsett, Aase & Jan Olsen. Har forslag til prosjektorganisasjon.
Styret i SSK blir prosjekteiere
Pumptrack – modul – permanent asfaltert anlegg - sentrumsnært – (j.fr. Trysil)
Singletrack – stibygging – Marum? – Runar? – Kariåsen? oppgradere et område i nærheten av idrettspark –
rundløype (Arendal)
Begge deler bør utredes.
Ser på muligheter for å søke om økonomisk støtte. Søknadsfrist 15. sept. 2017.
Lage er forprosjekt, gjøre nødvendige henvendelser frem mot årsmøtet i mars 2017. Prosjektet får styrets
tillit til å fortsette arbeidet.
Medlemsmøtet på nyåret må ha dette som eget tema.
Husk : SSK’s mål er at 2/3 av nye medlemmer skal være unge mennesker.

9/16

Nye sponsorer for 2017
Samarbeidspartnere – Hvor står vi – hvor går vi? v/ Rune
Det er flere ting på gang, men vi er langt fra i mål. Rune har noen kontakter han jobber videre med.
Vi må jobbe med våre andre kontakter parallelt.
Styret er fortsatt av den mening at vi holder oss til «nøytrale sponsorer». Sykkelbutikker og
treningssenter holdes utenfor.

4/16

Økonomistyring
Hele styret har fått tilsendt oversikt over regnskapet fra Harald Henriksen. Han kunne ikke møte.
Underskudd som forventet (noe lavere).
Utestående/Åpne poster: Fortsatt noe utestående.
Vi (styret) må ha bedre rutiner på Åpne poster.

23/16

Felles satsning - 2017
Det er 52 stk som hittil har meldt sin interesse. Ny oversikt over deltagere sendes ut før Jul.
Eventuelt:
Flere av klubbens medlemmer reiser til Mallorca i uke 17. Flere av disse «reiser alene». Kan vi klare å organisere
turer på Mallorca for klubbens medlemmer som vil reise ned uten treningssenter tilknytning? Skal vi ha det som
tema på førstkommende medlemsmøte? Det første medlemsmøtet i 2017 bør vi nok ha i januar?

Neste styremøte fredag 16.desember.

