Sandefjord-Sykleklubb
Referat fra Styremøte:
Tilstede:
Bror-Lennart Mentzoni (BLM )
Gro Aagaard (GAa)
Ragnar Davidsen(RD)
Øyvind Oskarsen (ØO)
Tor Martin Røed (TMR )

Møtetid:
Mandag 03.april 2017
Referent:
Gro Aagaard

Forfall:
Siw Anita T. Johannessen (SA)
Morten Westbye (MW)
Tone Olafsson (TO)
Vidar Nilsen (VN)
Thor- Erling Jensen (TEJ)
Tone Skeie (TS)
Rune Steinsvik (Invitert fra
Festivalen)

Møtested:
Idrettens Hus

Innhold
9/17

Møteplan 2017 i det nye styret
Vi beholder møtekalender 8. mai (evt. 10 mai?) og 9. juni med middag.
Setter ny møteplan for høsten. BLM sender ut forslag til dato og ber om tilbakemelding.
Forslag til konstituering av styret:
Bror-Lennart: Leder
Tor Martin: Nestleder
Øyvind: Medlemsansvarlig
Ragnar/Morten: Fortsetter med rekrutter
Tone S: Større ansvar økonomi. Tettere oppfølging. Bindeledd mellom HH og styret.
Gro: Sekretær
Organisasjonsstrukturen stemmer ikke helt med vår konstituering. Må oppdateres. Det revideres og sendes
styret for høring.
BLM vil sende ut møteinnkalling i god tid før møtet med kopi til alle varamedlemmer. Varamedlemmer nummereres
og styret ønsker at de stiller på møtene.
Styret ønsker kopi av alle mail for å være godt orientert og forberedt til alle møter.
Styremøtene blir ofte for lange. Vi avsetter 30 minutter til SSK-Event på hvert møte.
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Klubbbesøk fra NCF representert ved: Kjell I. Larsen
Klubbutviklingsprosjekt innebærer:


Startmøte 3-4 timer:
1. Info NCF
2. Klubbens nåsituasjon
3. Utarbeide fremdriftsplan



NCF har eget årshjul, viktige datoer for klubbene.



NCF ønsker at klubbene skal satse på jenter, 13 – 25 år. Det kan søkes om økonomiske midler for å få til
noe her.



Oversikt over dato for registrering av ritt og terminliste



Klubbguiden; veileder for å lage “klubbhåndbok”. Det er maler på det meste.



Oversikt kurs / kompetanse for klubben



Arrangørmanual, med rittsøknad skjemaer. Oversikt for rittleder.



Tilskuddsportalen, klubben kan her se hva de kan søke på av økonomiske midler.



Pumptrack Kolboten ferdig i 2015. Midt i sentrum.



Klubbutviklingsprosess. Skal SSK starte et klubbutviklingsprosjekt?



Planlegge et “Startmøte” med NCF. Prosjektet kan ta opp mot 5 mnd. avhengig av hvilke tiltak vi setter i
gang.



10-30 personer egner seg til et “Startmøte”. Etter dette kommer et oppfølgingsmøte.



Passer fint å starte til høsten. Dette må diskuteres på neste styremøte
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Sykkelskolen
Invitasjonen er klar. Vi utsetter oppstart til etter påske.
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Felles satsning
Her er det kontroll.
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Videre innspill i rekrutteringsprosjektet
Brev fra Tore Salomonsen. Han ønsker et møte med/for en gruppe av personer rundt den hvite gruppa og med
representant fra styret. Tore ønsker mer strukturert opplegget til hvit gruppe. Ønsker flere til å dra lasset.
Styret støtter hans initiativ og syntes det er ok at klubben bekoster pizza.
Svarbrev til Tore sendes.
Vi må også ha møte med gruppeledere fra alle gruppene.
Pump og single-track prosjektet
Se rapport fra Petter Blaasvær. Forprosjektet er ferdig og det har frem til nå vært gjort en god jobb. Veien
videre? Settes opp som egen sak på neste møte. Viktig at styret er godt forberedt. Nå må det spisses.
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Mulig klubbhus
Fevang Grendehus, fortsatt ingen konklusjon. Kan vi inngå en prøveordning i litt mindre skala med Fevang
Grendehus, spesielt rettet mot rekruttene? RD jobber videre med dette.
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Nye klubbdrakter/Utsalg klubbekledning
Tøyet er på vei. Leveransen er sendt 31. mars og leveres denne uken. Nettbutikken åpnes igjen og er åpen til over
påske. Styret har gjort vedtak på at det er Petter Blaasvær som skal distribuere dette salget og ha oversikt
over lageret.
Evt.:
Oppfølging for 2018 er å ha et opplegg for Trondheim-Oslo. Her er det treningsglede og motivasjon som er
viktigere enn tiden det skal sykles på.
Hvis VR er vellykket i 2017 så satser vi på det samme i 2018.
Sykkelmiljø Andebu/Stokke; Samarbeide?

Neste styremøte 8.eller 10.mai

