Sandefjord-Sykleklubb
Referat fra Styremøte:
Tilstede:
Bror-Lennart Mentzoni (BLM )
Tor Martin Røed (TMR )
Elisabet Trevland (ET)
Tone Olafsson (TO)
Anette Eriksen (AE)
Roy Kjønnerød (RK)
Thor Erling Jensen (TEJ)
Steinar Ytrevik (SY)
Amy Edvardsen (AE)

Forfall:
Øyvind Oskarsen (ØO)
Vidar Nilsen (VN)

Sted:
Idrettens hus
Referent:
Elisabet Trevland

Møtetid:
Tirsdag 3. april 2018
Innhold

Ansvar

Rekruttering
Vi må starte jobben med å rekruttere medlemmer, og vi kan bruke NM som tema for å få dette til.
Det ble besluttet at styret tar ansvaret for å iverksette et antall spesifiserte tiltak. BLM tar
ansvaret for å starte prosessen, men diskuterer først med arrangementskomiteen (markedsgruppa) i
NM 2018 for å avklare hvilke tiltak som evt. kan samkjøres. Deretter må styret definere 3-5
konkrete tiltak fram mot NM.
SPINN CUP 2018 (foreløpig plan)
Spinn Cup 1: Fellesstart Andebu – 17 april - SSK
Spinn Cup 2: Gateritt/Criterium Brunstad - 1 mai(Må avklares med OCC først) - SSK
Spinn Cup 3: Fellesstart Borgeskogen – 5 juni - TCK
Spinn Cup 4: Fellesstart Brunlanes – 14. august - Nanset
Spinn Cup 5: Tempo Gulli – 4 september – TCK
Få bekreftet at Spinn-cup arrangeres de datoer som er satt opp.

Medlemsmøte
Neste medlemsmøte er 14. mai.
Ansvarlig for klubbritt
Klubben må ha noen som tar ansvaret for å arrangere klubbrittene.
TO, TEJ og TMR sa seg villig til å lære seg tidtakings utstyret. TMR sjekker om Svein Erik Sneisen
kan kjøre opplæring på Fatrittet.
Grupper i SSK
Vi har 4 syklegrupper i SSK på forskjellige nivåer.
•
SSK-Sort
•

SSK-Rød

•

SSK-Hvit

•

SSK-Gul

RK har løpende kommunikasjon med disse gruppene og personene som vil ta lederansvaret for
gruppene. Han inngår avtaler og samler informasjon om treningstider og oppmøtesteder m.v. slik at
denne informasjonen også kan settes inn på SSK nettsider. RK og gruppelederne vil gi løpende
informasjon om utesyklingen på SSK’s og gruppenes FB-sider.
Tirsdagstreninger
Rolf Christensen har sagt seg villig til å kjøre faste tirsdagstreninger i «Furustadrunden».
RK koordinerer oppstart med Rolf, og setter opp forslag til informasjon på FB og nettsidene.

SSK Event
Daglig leder og styreleder Rune Steinsvik, samt 2 medlemmer i styret for SSK Event har valgt å ikke
stille til gjenvalg i SSK Event. Vi må derfor finne erstattere for disse.

Neste styremøte onsdag 2. mai kl. 19.30

