Sandefjord-Sykleklubb
Referat fra Styremøte:
Tilstede:
Bror-Lennart Mentzoni (BLM )
Gro Aagaard (GAa)
Tone Skeie (TS)
Ragnar Davidsen(RD)
Tom Larsen (TL)
Rune Steinsvik (Invitert fra Festivalen)

Møtetid:
Mandag 7. desember 2016

Forfall:
Siw Anita T. Johannessen (SA)
Øyvind Oskarsen (ØO)
Tone Olafsson (TO)
Morten Westbye (MW)
Thor- Erling Jensen (TEJ)
Tor Martin Røed (TMR )
Møtested:
Idrettens Hus
Referent:
Gro Aagaard

Innhold

Det ble opprettet et ekstra styremøte siden vi er på “Hæla” Tom
med Larsen
enkelte(TL)
styresaker.
6/16

Oppgølging av SSK – Elite
Sykler til elitelaget. En ny atale for neste år må på plass.
Øyvind Røed, Ragnar, Per Kristian K., BLM hadde møte på søndag 4. desember.
Følgende tilbud ble vurdert:

OlympiaSport


Spinn



Tender Marine

Pris, service og kvalitet er avgjørende.
Et enstemmig styre vedtar å gå videre med ett av tilbudene.
Rytterne i elitegruppa informeres
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Nye sponsorer for 2017
Ny sponsoravtaler er under arbeid. Denne jobben tar langt lenger tid enn antatt, det er mange årsaker til dette.
Sponsoravtaler går ut, det blir sendt et infobrev til alle medlemmer om endringer.
Nye klubbdrakter
Leveranse 6 uker uansett leverandør.
Vi ber om vareprøver fra TrimTex og Bioracer. Vareprøver presenteres på styremøtet 16/12.
Be om prøver på overtrekkstøy også.
Økonomistyring
Fortsette med satsning på rekrutter. Hvilken virkning/effekt har ekstrabevilgningene hatt? Rekruttgruppa har
fått økonomisk støtte til det de har søkt om.
Budsjettet må settes opp med et beløp til en evt. leieavtale på et klubbhus.
Grendehuset på Fevang kan være aktuelt. Undersøke leieutgifter.
Felles satsning - 2017
Gro har gjort avtale med Horten Sykkelklubb om at deltageravgiften låses frem til 1. mars.
Storaas Gjestegaard har gitt tilbud på kr. 1169.-. Det inkluderer suppe og hjembakt brød når vi kommer, 2
retters middag, overnatting og frokost.

Husk årsfesten 28. januar. Det vil bli et medlemsmøte tirsdag 10. januar 2017.

