Sandefjord-Sykleklubb
Referat fra Styremøte:
Tilstede:
Bror-Lennart Mentzoni (BLM )
Gro Aagaard (GAa)
Tone Skeie (TS)
Siw Anita T. Johannessen (SA)
Ragnar Davidsen(RD)
Tor Martin Røed (TMR )
Rune Steinsvik (Invitert fra SSK Event AS)
Anne Gro Olafsen (Invitert fra SSK Event AS)

Forfall:
Thor- Erling Jensen (TEJ)
Morten Westbye (MW)
Tone Olafsson (TO)
Vidar Nilsen (VN)
Øyvind Oskarsen (ØO)

Møtetid:
Mandag 10. mai 2017
Referent:

Innhold
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NM 2018
SSK Event AS har sendt en foreløpig søknad om å arrangere NM 2018.
Planlegging presentert v/Rune og Anne Gro:

Organisajonsmodell for SSK Event 2017 og 2018.


Løypevalg



Oppsett antall ritt ila 8 dager



Bemanning



Budsjett



Dugnadsbehov? Trenger redegjørelse



Samarbeidende klubber? Trenger redegjørelse

Endelig søknaden må være ferdig og sendt innen utgangen av mai.
Styret ber om mer dokumentasjon, bl.a. dugnadsbehov og samarbeidende klubber for å begrunne styrets
avgjørelse overfor klubbens medlemmer.
Vedtak:
SSK Styret er positive for et NM 2018 i landeveissykling.
5 stemmer for NM.
1 stemme mot NM.
Presentere NM på medlemsmøtet 18. mai. Presentere styrets innstilling.
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Gjennomgang av siste referat:

Administrasjonsrett til SSK nettside. GAa må ha tilgang. Tar selv kontakt med PKK.

Den formelle avtalen mellom SSK og SSK Event AS vedrørende klubbdrakter er ikke skrevet. BML lager
et utkast til avtale som sendes styret 11. mai.
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Rekrutteringsprosjekt/Grønt prosjekt
Lage avtale med Tore Salomonsen om et møte, ref. hans brev 2.april 2017.
Oppfølging av Grønt prosjekt.
Møte med de andre gruppelederne. Forsøke å innkalle til møte med gruppeledere mandag 22. mai.
Pumpt-track prosessen. Det er gjort et godt stykke arbeid i forprosjektet. Veien videre? Utsetter saken til
neste møte. Hvordan selge ideen, samarbeidspartnere og økonomi?
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Møtekalender
For høsten 2017:
Lager rullerende plan mand/tirsd/onsd.
Mandag 14. august blir første møtet etter sommeren.

Medlemsmøter, 2 stk i semesteret. Første møte i begynnelsen av september. BML kommer med møteforslag.
Styremøte hver 4. uke.
Medlemsmøte 18. mai (legges ut med frist for påmelding)
Medlemsmøte starter rett etter trening VR er ferdig.
Sted: Idrettens Hus
Tid: 19.30-21.00
Servere pizza og Cola.
Agenda:
VR
Trygg forsikring, 15. min
NM
24/16

Organisasjonsmodell og oppgavefordeling av SSK styre
TMR har laget et utkast.
BLM ønsker færre oppgaver, han ønsker et styre som er mer på tilbudssiden
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Klubbutvikling
Oppfølging: Klubbesøk fra NCF representert ved Kjell I. Larsen
Skal vi satse på et utviklingsprosjekt fra høsten av? Det må være flere representanter som starter dette
arbeidet. TMR tar foreløpig et hovedansvar med RD som vara.
Kan være et tema på møtet med gruppeledere for rød/sort/hvit/gul gruppe. Starte prosessen.
Evt.:
ØO undersøker mulighet for opprettelse av dropbox, utsettes til neste møte.
Styret har fått mail fra 2 ryttere (Skullerud sportsklubb) som syklet Enebakk rundt. De hadde syklet bak Runar
Expressen som hadde med en rytter som var utsatt for velt. Ingen i gruppen stanset. «Et sykkellag sykler ikke
fra en av sine egne som ligger i bakken». BLM har svart på brevet og tar kontakt med den uheldige.
295 medlemmer. TMR sender mail til medlemmer som ikke har betalt. Blir ekskludert fra klubben.
Neste styremøte 9. juni med middag

