Sandefjord-Sykleklubb
Referat fra Styremøte:
Tilstede:
Bror-Lennart Mentzoni (BLM )
Gro Aagaard (GAa)
Tone Skeie (TS)
Ragnar Davidsen(RD)
Thor- Erling Jensen (TEJ)
Tor Martin Røed (TMR )
Tone Olafsson (TO)
Rune Steinsvik (Invitert fra SSK Event AS)
Møtetid:
Mandag 13. august 2017

Forfall:
Morten Westbye (MW)
Siw Anita T. Johannessen (SA)
Vidar Nilsen (VN)
Øyvind Oskarsen (ØO)

Referent:
Gro Aagaard
Møtested:
Idrettens Hus

Innhold
18/17

9/17

19/17

Økonomi
v/ Harald Henriksen (HH)
En fin og nøyaktig gjennomgang av økonomien frem til juli 2017.
Det er solgt 2 sykler.
Det er 4 sykler igjen som skal selges. Markedsføres på neste medlemsmøte.
Medlemsmøte
Torsdag 14. september. Legges inn i kalenderen.
TS tar ansvar for møtet. BLM er bortreist.
Tema blir bl.a. «lufting» av erfaringer gjort blant klubbens medlemmer under NC rittet.
Felles satsning
Fellestreninger
Hvordan rekruttere nye medlemmer? Hva har vi gjort og hva kan vi gjøre videre.
Utdeling av premie Fatrittet.
Sted: Idrettens Hus.
Bevertning
Fellestreninger
Styret bør ha bedre kontakt med de enkelte som tar initiativ til grupper og fellestrening.
Fast oppmøtested og tidspunkt er viktig. Fortsetter med oppmøte på Torvet på søndager. Fellestreninger ukedager
er opp til den enkelte mtp oppmøtested.
Be om tilbakemelding på FB om du kommer eller ei. Be om tilbakemelding for hva vi kan gjøre annerledes/bedre,
snakke litt om dette på medlemsmøtet.
Konseptet gul/hvit/rød/svart fungerer for mange (men ikke alle). Viktig å holde det fast slik at medlemmer som vil
sykle sammen med andre har det forutsigbart.
Gul gruppe er for nye medlemmer, rekruttering.
Vintertrening.
Ragnar innkaller gruppeledere til trenerforum i oktober. Sender innkalling en av dagene.
5.sjøen rundt, 10.sept. TO legger ut på FB, eget damelag? Det hadde vært gøy å få til dette.
Mallorcatur i oktober
Mail fra Tore Salomonsen som tar initiativ til et treff på Mallorca. 9-19. oktober 2017.
Det er et personlig initiativ. Styret mener det er et bra initiativ!
Tore legger ut info på FB og på vår hjemmeside.

23/16

Felles satsning 2018
T-O er uaktuelt siden vi skal arrangere NM 2018. T-O utsettes til 2019.
Randsfjorden rundt blir felles mål for neste år. Roger Næss er med på prosjektet.
For de som ikke blir med på prosjektet til Roger blir det mulighet for alternativ «Felles satsning» slik vi hadde det
på Vesfold Rundt i år. Mer om dette på medlemsmøtet 14. sept.
Ny tur til Storaas planlegges i 2018. Kort vei opp og lang vei ned. Litt bedre tid til sosialt og badestamp!

16/17

20/16

Klubbutvikling i samarbeid med NCF
TMR tar tak i dette.
Rekrutteringsarbeid – oppfølging av påmeldte til Sfj Petit Prix (se epost med påmeldingsliste)
Egen liste med navn for deltagelse Sfj Petit Prix. 225 navn på listen.
Nedre aldersgrense 8 år. Det lages en invitasjon.
Videre arbeid med Pumptrack og Singeltrack
Bygging av en Pumptrack på Stub.
Styret stiller seg bak dette og RD tar kontakt med Petter for å jobbe videre med forberedelser.
Petter med flere har gjort et godt stykke arbeid så langt.
Singletrack legges lenger frem i tid.

9/17

Møtekalender
Styremøte tirsdag 5.september kl 19-22
Medlemsmøte 14.september kl 18-21
Styremøte onsdag 4.oktober kl 19:30-22
Styremøte torsdag 2.november 18-21
Medlemsmøte mandag 6.november kl 18-21
Styremøte fredag 1.desember kl 18-20
Påmelding til SSK fungerer ikke. Viktig å ta tak i!!!!
Neste styremøte 5.september

