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

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

Møtetid:
Mandag 5. februar 2018

Innhold
Gjennomgang referat fra styremøte 8.januar
Legge styrereferat på nettsiden har vært problematisk.
Det sette fokus på nettsiden på neste styremøte.
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Ekstraordinære ting
Referat fra EO-regionsting:
BLM møtte for SSK. Vedtak: Det sittende styret fikk tillit til å sitte frem til ordinær Generalforsamling
Referat fra EO-sykkelting:
Samme vedtak som over. Ingen møtte fra SSK. BLM melde sykdomsfrafall.
Ordinært regionsting 03.02.18:
Ingen fra SSK møtte.
10.mars er NCF Generalforsamling. Vi bør stille med 2 delegater. BLM reiser. Ingen andre fra styret har anledning
til å dra. BLM tar kontakt med valgkomiteen for å høre om vi har et interessert medlem.
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Orientering rundt SSK Event
Nye representanter som vil overta styreverv i SSK Event A/S? TMR og BLM forslås som valgkomité. Komme med
forslag til nytt styre i Event til neste styremøte.
Orientering rundt SSK Event A/S på årsmøtet.
Lageret på Skolmar må flyttes. Finne et nytt sted slik at når vi pakker sammen etter NM så settes sakene på det
nye lageret.
•

SpinnCup går som planlagt. SES setter opp terminlisten her.

•

Fatrittet, lørdag 7. april. Hvem tar ansvar?

•

Bergkongen, rett etter fellesferien, første torsdag?

•

Klubb Mesterskap; Datoer kommer.

•

Vi trenger rittledere.

•

Vi må jobbe med å få kompetanse på tidtaking.
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Forespørsel om mulighet for parasykling i SSK
Et samarbeid med Slagrammedes forening startet aldri, de var ikke interesserte allikevel. Ann Karin er varslet.
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NM 2018
Løypevaktkurs for medlemmer:
Første løypevakt kurs ble gjennomført fredag 2/2.
18 stk. møtte. Øyvind Nilsen holdt kurset. 2,5 timer.
Kurset kommer snart som e-lærings kurs.
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Kontingent
Sende purring på betalingsfrist medlemskap.
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Årsmøte 2018
• Mandag 12. mars
• Sted Idrettens hus.
• Årsberetning
• Regnskap.
• Budsjettet
• Vedtektsendringer
•
Bestemannspremie
•

Innsatspokal

Styret ønsker at vi i fremtiden deler ut disse prisene på årsmøtet. Ber om vedtektsendring på årsmøtet.
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Årsfest
Årsfesten ble avlyst. Veldig få påmeldte. Avlysningen resulterte ikke i ekstra kostnader.
Skal vi prøve 1 gang til? Hva med å ha årsfesten etter Fatrittet, som er satt til lørdag 7. april?

Neste styremøte 1.mars kl. 17.00

