Sandefjord-Sykleklubb
Referat fra Styremøte:
Tilstede:
Bror-Lennart Mentzoni (BLM )
Tor Martin Røed (TMR )
Ragnar Davidsen(RD)
Tone Olafsson (TO)
Øyvind Oskarsen (ØO)
Tone Skeie (TS)
Gro Aagaard (GAa)
Rune Steinsvik (Invitert fra SSK Event AS)
Møtetid:
Mandag 2. oktober 2017

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

Referent:
Gro Aagaard

Innhold
Kommentarer til referat fra 5.september 2017
•
Det er fortsatt 2 stk. Small sykler som må selges. Det kan være aktuelt at klubben kjøper dem for utlån
til nye medlemmer, men det er kanskje ikke de rette syklene til dette formålet?
•
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Faktura fra BioRacer er kontrollert og i orden.

Søknad om lottospill i 2018
Vi har fått spørsmål fra Foreningsbingo om vi vil søke om fortsatt deltagelse. SSK har tidligere fått en andel på kr.
50 - 60.000/år. Det er usikkerhet rundt hva dugnadsinnsatsen vil være.
Styret vedtar at vi søker om ny avtale.
NM 2018
v/BLM (referat fra møte 28.september og Presentasjon av Sykkel NM 2018)
Dette møtet ble ledet av Anders Besvold Hansen som er leder av Arrangementskomiteen (AK).
Dugnadsinnsats fra klubbens medlemmer, hvordan motivere til dette? Gi medlemmene en løpende orientering.
Medlemmene ønsker å se at vi har kontroll.
TMR får ansvar for å holde medlemmene orientert. Regelmessig info skriv til medlemmene, skape et eierforhold
hvor vi alle drar i samme retning.
Når alle roller i AK er besatt blir det invitasjon til Kick off.
Økonomi- Budsjettet ser ok ut. Ca. 1.5 mill. totalt. Kr. 700.00 i sponsoravtaler er allerede klart.
Siden TMR sitter i AK og i styret SSK, er det naturlig at det er han som leder denne saken på styremøtene.
Organisasjonsmodell og oppgavefordeling av SSK styre
Samarbeide SSK Event og SSK. Alle parter må være villige til å strekke seg langt for å få til et godt samarbeide. Vi
må tenke fremover – NM 2018.
Event og SSK har 2 forskjellige kulturer. Vi må finne nye kanaler slik at vi møtes på rett måte.
Tor Erling har trukket seg som varamedlem. Årsak er at han mener at styret i SSK ikke verdsetter hans tilbud om
å sette SSK-logo på sin drosjebil. Styret var ikke negativ til dette, men styret ville ha denne saken på agenda for
styremøtet i oktober.
Vedtak: Styret takker ja til tilbudet hvis tilbudet fortsatt står ved lag. BML tar kontakt med TEJ
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Evaluering av «Mobilise»
NCF har sagt opp sin avtale med Mobilise. NCF vil ha et møte med Mobilise for å avklare hva som skal skje med
avtalen som omfatter de klubbene som har valgt å bruke Mobilise. Vi får ikke gjort en fullstendig vurdering på valg
av dugnadssystem for 2018 og framover før dette møtet er avhold og Mobilise/NCF har bestemt. Møtet holdes
tentativt i løpet av oktober. Settes opp på agenda på neste styremøte.
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SSK-Elite 2018
Det økes til 8 ryttere. De beholder syklene. Det betyr at det må bestilles flere sykler.

NC er høyeste rangerte ritt for laget.
Jørn Undseth blir ny administrator.
Takstativ anskaffes, SSK dekker utgifter. Klubben trenger dette.
Undseth forventer rask respons fra styret.
RD er bindeledd mellom elite og styret SSK.
Kredittkort ordning som tidligere avtalt.
Må fortsatt forholde seg til budsjettet på kr. 150.000.Vi ønsker Jørn Undseth lykke til i jobben
Innleide elite ryttere for sesong 2018. Styret må ha en formening om hvordan vi skal handle hvis denne type sak
kommer opp. Egen sak på agenda for neste styremøte.
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Oppfølging fra Medlemsmøte
Ca. 50 stk medlemmer kom. TS hadde laget morsom og viktig Quest back undersøkelse.
Svarene viste bl.a. at det er behov for mer info fra klubben, gjerne via FB og møter. Folk ønsker å bidra mer.
Oftere møter fordrer at noen tar ballen. Et forslag er at vi oppretter en «sosialkomité». Kan vi få noen

frivillige før neste medlemsmøte eller på neste møte?

Det var totalt en positiv stemning. Medlemmene ønsker et mer synlig styre.
TS sender et sammendrag av undersøkelsen til styret. Viktige punkter å følge opp.
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Rekrutter
Det er sendt ut en e-post med invitasjon til deltagelse på klubbrittet 14/10. De som syklet Petit Prix har fått
invitasjonen og hittil har vi kun fått en påmelding.
Treningstider og ansvar må ut på nettsiden vår. RD sender info til TS som legger dette ut.
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Felles Satsing 2018
Vi holder på Randsfjorden Rundt i 2018. På tide å legge ut en reminder på FB igjen.
Eventuelt:
•
BLM booker Idrettens Hus til neste styremøte
•

Web siden vår må oppdateres

•

TS ser på saker for neste medlemsmøte

Møtekalender
Styremøte torsdag 2. november kl. 18-21
Medlemsmøte mandag 6. november kl. 18-21
Styremøte fredag 1. desember kl 18-20 m/julemiddag

Neste styremøte 2.november

