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)

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

Møtetid:
Mandag 8. januar 2018

Innhold
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Møtekalender:
Dato
8.januar
5.februar
28.februar
1.mars
12.mars
19.mars
14.mai

tid
Kl. 19.00
Kl. 19.30
Kl. 17.00
Kl. 19.00
Kl. 19.30.

Møter
Styremøte
Styremøte
Medlemsmøte i samarbeide med Event – NM spesifikt medlemsmøte.
Styremøte
Årsmøte
Styremøte. Konstituering av nytt styre valgt på årsmøtet
Medlemsmøte

Styremøtene tilstrebes en varighet på 2,5, time.
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Orientering rundt SSK Event
Svein Erik Sneisen (SES) har ikke lenger kapasitet til å engasjere seg i alle ritt.
Grunnet NM arrangement utgår enkelte ritt i 2018.
•
SpinnCup går som planlagt. Her stiller SES.
•

Fatrittet, Bergkongen og Klubb Mesterskap;
o

vi finne en erstatter for SES

o

rittledere

o

datoer må settes

SSK Event vil ha en generalforsamling i mars slik at det kan bli en overlapping frem til juni og NM 2018 er
gjennomført.
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NM 2018
Alle søknader er sendt; løypetraséer, vaktplan, skiltplan.
Målet er å lage folkefest. Mangler fortsatt personer som tar kontakt med skoler/barnehager.
Rune har gode dialoger med sponsorene. Hovedsponsorer 5-6 stk. og en generalsponsor er snart i boks.
Nytt møte i NM-Arrangementskomite er satt til 16/2.
Raymon har ansvar for vakthold. Hvordan nå frem til medlemmene og kan Mobilse fortsatt brukes? NCF har sagt
opp sin avtale med Mobilse. TMR har kontakt med Mobilise. De kan tilby oss en tilsvarende avtale som det NCF har
hatt med dem. TMR har bedt om et tilbud fra Mobilise.
Vaktkurs. Hvordan er situasjonen i aktuelle vaktkurs fra NCF. Hvilke kurs er nå godkjente? Styret ber MW komme
med en redegjørelse.
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Kontingent
Lisens mail har gått ut fra NCF.
Øyvind må sende ut beskjed om innbetaling av kontingent til medlemmene.
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Forespør
sel om mulighet for parasykling i SSK
Besøk av Anne Katrine Aas Norges idrettsforbund og Arne Mjåland, leder i LFS (Landsforening for slagrammede).
Arne Mjåland, slagrammet som 28 åring, trenet seg opp bl.a på sykkel. Syklet Birken og Norge på langs.
De henvender seg til SSK for å høre om det er interesse for å ha en egen gruppe for funksjonshemmede =
Parasykling i klubben.
Det er et ønske om å være med i et miljø. De tar ansvar for å drive gruppen sin samt søke om økonomiske midler.
Aas vil hjelpe til med å spre informasjon, søke om midler.
Årsmøte sak for å se om vi skal utvide vårt tilbud også til funksjonshemmede.
Styret er positive til å ha en egen gruppe med parasykling. Vi tar kontakt med NCF.
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Årsfest
Fredag 19.januar. Vi må intensivere markedsføringen.
Påmeldt 14 stk hittil. Minimum 25 stk. for å gjennomføre festen.
Det skal deles ut 2 priser: Bestemannspremie og Innsatspokal
Styret ønsker at vi i fremtiden deler ut disse prisene på årsmøtet. Ber om vedtektsendring på årsmøtet.
Om ikke prisvinnerne er på årsfesten blir de overlevert på årsmøtet.
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Ekstraordinære ting
Det vil holdes et Ekstraordinært Region ting 18.januar. Det skal velges delegater for ekstraordinære sykkeltinget
20. januar. Her møter BLM m/fullmakt.
Det vil holdes et Ekstraordinært Sykkel ting 20.januar. Her møter BLM m/fullmakt.
Styret i SSK er enige om at det sittende styret i NCF får sitte ut sin periode.
Det ordinære sykkeltinget i mars; her forsøker vi å reise 2 stk. En kvinne og en mann fra styret.

Neste styremøte 5.februar kl. 19.30

