Sandefjord-Sykleklubb
Referat fra Styremøte:
Tilstede:
Bror-Lennart Mentzoni (BLM )
Tor Martin Røed (TMR )
Gro Aagaard (GAa)
Rune Steinsvik (Invitert fra SSK Event AS)
Morten Westbye (MW)

Forfall:
Siw Anita T. Johannessen (SA)
Vidar Nilsen (VN)
Ragnar Davidsen(RD)
Øyvind Oskarsen (ØO)
Tone Skeie (TS)
Tone Olafsson (TO)

Møtetid:
Mandag 2. november 2017

Innhold
11/17

NM 2018
Løypevalg for tempo/lagtempo/fellesstart er nå så å si klare.
NCF er tett på med representant Cato Karbøl som deltar på møtene.
Løypeforslag sendes SVV, kommune og politi i forkant av møtet som skal være 15/11.
Marked/kommunikasjon:
RS orienterer om alternative pakker for sponsorer:
Hovedsponsor
Barter sponsor
Patriot sponsor
Andre sponsorer
Overnattingssteder blir:
Scandic Park Hotel
Oslo Convention Center
Planer om å navngi enkelte kryss, svinger, bakker med sponsornavn.
Logo begynner å bli ferdig
Invitasjonen er snart ferdig.
Det jobbes med bilfritt sentrum begge søndager
TV2 kommer søndag 24/6.
Har vi mulighet for å kringkaste alle rittene? Dette må vi finansiere selv.
Hovedkomiteen skal ha sitt første møte 13/11.

25/17

Evaluering av Mobilise
Mobilise og NCF skal ha et møte 17.11.2017 for å avklare hva som vil skje med de klubbene som har tegnet avtale
med Mobilse. Vi avventer beskjed.
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Økonomi
Økonomirapport fra Harald H. Diskuteres på neste styremøte.
Stipendiater er sendt til Harald for utbetaling til Marius og Ken-Levi.
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Løypevakter
Vi oppfordrer alle medlemmene til å gjennomføre kurs. For å ta kurset for å bli stasjonær vakt må kurset
«Løypevakt» først være gjennomført.
MW er engasjert av NCF til å være med på å lage kurs for vakter:
•
Løypevakter; e-lærings kurs via «Min idrett». Vaktene har ingen myndighet, gir kun informasjon.
•

Stasjonære vakter; kurset består av 7 seksjoner hvorav seksjon 3 er 90 min i klasserom og seksjon 6 er
150 min ute i praksis. Resterende seksjoner er e-læringskurs. MW informerer på medlemsmøtet.

•

Mobile vakter; MC førere må gjennom kurset. Kurset er ikke ferdig utviklet ennå.
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Medlemsmøte
Mandag 6. november. Programmet er klart.
Vi følger også opp innspillene fra siste medlems møte. To punkter kom opp:
Felles treninger i regi av klubben (se også 1/17)
-

Flere medlemsmøter

Vi tar en egen diskusjon på disse punktene.
Det er et ønske fra medlemmene om hyppigere medlemsmøter. Vi prøver å imøtekomme dette ved å ha
medlemsmøter i jan, feb, mars, april. Siste torsdag i hver måned. Årsmøtet inngår i ett av disse møtene. Hvem tar
ansvar?
29/17

Medlemstilbud
Vi har fått svar fra E2 og Team.
Stamina har ikke svart, tross purring.
E2: Tilbud til medlemmene om månedspris kr. 459.- og mulighet for å fryse på sommeren.
Team: Tilbud til medlemmene om månedspris kr. 399.-.
E2: Gir også tilbud til rekruttene, egen time eller mulighet til å delta på vanlige spinningtimer (> 14/15 år). Det er
krav om at rekruttene må stille på trening i klubbdrakt.
Styret vil jobbe for å få til en felles treningstime for klubbens medlemmer.
Informasjon på medlemsmøtet.
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Felles Satsing 2018
Markedsføres via EQ-timing for påmelding.
Vi må vurdere hvilket ritt vi skal velge å satse på for høsten 2018, Femsjøen rundt? T-O 2019?

16/17

1/17

Klubbutvikling
Vi må begynne å jobbe litt i det små. Lage et utkast til en mal for Klubbhåndbok.. Lage en presentasjon av klubben.
Bygge presentasjonen gradvis opp.
Lufte på medlemsmøtet om noen har lyst til å samle SSK historie.
Nettsiden
TMR har tatt litt tak i denne. Samarbeider med PK Kirkhus.
Søndags treninger. Vi trenger flere medlemmer som tar ansvar. Lufte på medlemsmøtet.
Vi går for fellestreninger på tirsdager og søndager i 2018. Starter opp så snart veiene er fri for snø.
Eventuelt:
Vi delte ut premier (gavekort) for klubbmesterskapet på siste medlemsmøte, men medaljer er ikke delt ut. Det var
også mange av medaljevinnerne som ikke var tilstede. Vårt forslag er at i fremtiden bør medaljer deles ut på selve
rittdagen.
Møtekalender
Medlemsmøte mandag 6. november kl. 18-21
Styremøte fredag 1. desember kl 18-20 m/julemiddag

Neste styremøte 1.desember

