Sandefjord-Sykleklubb
Referat fra Styremøte:
Tilstede:
Bror-Lennart Mentzoni (BLM )
Gro Aagaard (GAa)
Vidar Nilsen (VN)
Tone Olafsson (TO)

Møtetid:
Mandag 1. desember 2017

Forfall:
Siw Anita T. Johannessen (SA)
Ragnar Davidsen(RD)
Øyvind Oskarsen (ØO)
Tone Skeie (TS)
Tor Martin Røed (TMR )
Rune Steinsvik (Invitert fra SSK Event AS)
Morten Westbye (MW)

Innhold
30/17

9/17

Ansvar

Ekstraordinær forbundsting
Henviser til brev fra SSK Rye som krever ekstraordinær generalforsamling i NCF.
NCF-region TeVeBu mener dette brevet og forslaget fra SK Rye kun fører til uro og splittelse, det
skader sykkelsporten og vårt omdømme både lokalt på klubbnivå og nasjonalt.
NCF region TeVeBu forholder seg til det planlagte ordinære forbundstinget 10.-11.mars 2018, sammen
med de vedtak og valg som demokratisk ble gjort på det forrige sykkeltinget i Bergen 27.-28.02.2016.
I skrivende stund har styret i NCF besluttet følgende:
Dato for Ekstraordinært Forbundsting settes til lørdag 20. januar på Gardermoen. Innkalling blir
sendt når saksdokumenter fra SK Rye med kandidater til nytt forbundsstyre og ny valgkomite er
forelagt NCFs administrasjon, ref. pkt. 3 og 5 i §19 i NCFs Lov.
Styret i SSK sender to delegater (mann + kvinne) til det ekstraordinære Forbundstinget. BLM reiser
sammen med en av de kvinnelige representantene i styret. Tone S, Gro Aa, Tone O, Siw spørres i
denne rekkefølge. TMR/RD/ Morten/Øyvind/Vidar hvis ikke BLM kan reise.
Møtekalender
Det sendes ut forslag til møtekalender i god tid før neste møte. BLM ber om rask tilbakemelding på
det tilsendte forslaget
Neste møte mandag 8.januar kl. 19.00. Reservere lokale.
Medlemsfest/årsfest settes til 19. januar.
Styret jakter på lokale til festen. Finne noe sentralt. Styret snakkes på tlf i starten av neste uke og
tar en avgjørelse.
Eventuelt:
Lotteritilsynet har gitt tillatesele til å holde bingo.
Opprette ny bankaksept for betalingsterminal.
Flere av styrets medlemmer «glemte» å melde avbud til dette styremøtet med påfølgende middag. Vi
håper på mer tydelighet i 2018

Neste styremøte 8.januar 2018, kl. 19.00
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