Sandefjord-Sykleklubb
Referat fra Styremøte:
Tilstede:
Bror-Lennart Mentzoni (BLM )
Gro Aagaard (GAa)
Ragnar Davidsen(RD)
Thor- Erling Jensen (TEJ)
Tone Olafsson (TO)
Morten Westbye (MW)
Øyvind Oskarsen (ØO)

Forfall:
Tone Skeie (TS)
Siw Anita T. Johannessen (SA)
Vidar Nilsen (VN)
Rune Steinsvik (Invitert fra SSK Event AS)
Tor Martin Røed (TMR )

Møtetid:
Mandag 5. september 2017

Innhold
Mobilise
Siden ikke TMR var tilstede utsettes denne saken til neste møte 4. oktober.
18/17

Økonomi
Vi må be om utskrift av bestillinger fra BioRacer for å få full oversikt over fakturaer.
Elitelagets sykler (2016) selges til klubbens medlemmer for høystbydende > kr. 10.000.

9/17

Medlemsmøte
Torsdag 14. september.
Sted: Fevang Grendehus.
Bruke medlemsmøtet til å bl.a. informere om plan for kursing av vakter.

19/17

Fellestreninger
Innetrening for medlemmene. Forsøker å få til en avtale med et treningssenter, ingen form for eksklusivitet. Vi
sender likelydende brev til Stamina – E-2 - Team.

23/17

Felles satsning 2018
Det blir Randsfjorden Rundt lørdag 26. mai 2018. Vi prøve å stille med 3 grupper på startstreken, Ekspress (med
Roger Næss), Rød og Hvit gruppe.
Mallorca for klubbens medlemmer i uke 16. Denne uken kan vi stille med guider.
Storaas Gjestegaard første helgen i mai? Sjekke terminlisten for 2018 før vi går ut med datoer.

20/16

Rekrutteringsarbeid – oppfølging av påmeldte til Sfj Petit Prix (se epost med påmeldingsliste)
Petit prix > 7 år (ca. 100 stk) får brev om klubbrittet som vi skal ha 14. oktober. De får tilbud om å sykle runden før
selve KM starter. Sende påmelding til MW som ordner videre med registrering i EQ-timing.

11/17

NM 2018
SSK Event har hatt evaluering av NC arrangementet ,med næringslivet og Byen vår. Næringslivet er ikke helt
fornøyd. Hvaltorvet ble innestengt.
SSK Event ønsker at SSK medlemmer forbereder seg til neste års NM.
Vi har bestemt oss for å utsette T-O til 2019 grunnet NM i samme periode.
MW sitter i komité i NCF som lager løypevakt kurs. Kurset er fortsatt ikke ferdig.
MW holder kurs for oss. Mulig vi kan klare å gjennomføre 3 kvelder á 30 stk.. Kurset er 9,5 timer som går over 2-3
kvelder? Utgifter dekkes av NCF.
Vi bør ta kontakt med lokale MC-klubber. MW holder oss informert.
Jobbe for et bilfritt sentrum for NM uke. Huske på at det er Markedsdagen og St.Hans denne uken.
Hovedkommité 5 stk. (ambassadører) og arrangementskomité må konstitueres.

24/17

Elite
4 aktive eliteryttere som har frist til 10/9 om de vil satse videre.

Fix-it blir lagt ned. Ken-Levi og Marius vil gjerne tilbake til SSK Elite hvis de ikke får kontrakt.
Glenn og Tinius er rekrutter, men snart klare til å rykke opp i Elite. Jørn Undseth kan være sportslig ansvarlig.
(Svein Erik Sneisen har sendt brev om av de gir seg med engasjementet de har hatt med Elite, men at de fortsatt
vil bidra).
Har vi økonomi? Bruker i dag kr. 150.000.-.
Møtekalender
Styremøte mandag 2.oktober kl 19:30-22
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.oktober (byttet fra 4.oktober)

