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Tone Olafsson (TO)
Anette Eriksen (AE)
Roy Kjønnerød (RK)
Thor Erling Jensen (TEJ)
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Øyvind Oskarsen (ØO)
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Ansvar
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Rekruttering
BLM
Vi må starte jobben med å rekruttere medlemmer, og vi kan bruke NM som tema for å få dette til.
Det er mange gode forslag, men vi må finne noen til å ta ansvaret for å ta denne jobben, og det må
startes nå.
Vi har foreløpig ikke funnet noen som vil påta seg ansvaret for rekruttering.
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.
Det er viktig at vi følger opp det vi har startet etter at NM er over. Vi ønsker faste treninger,
spennende medlemsmøter med gode foredragsholdere etc. Vi må ha noe attraktivt å tilby medlemmene
både nye og «gamle», like viktig som å rekruttere nye er å beholde de som allerede er medlemmer.
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Wenma CUP 2018
Wenma Cup 1: Gateritt/Criterium Brunstad - 1 mai(Må avklares med OCC først) - SSK
Wenma Cup 3: Fellesstart Borgeskogen – 5 juni - TCK
Wenma Cup 4: Fellesstart Brunlanes – 14. august - Nanset
Wenma Cup 5: Tempo Gulli – 4 september – TCK

Info

Datoer er korrigert.
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KF
Styret fikk en henvendelse om SSK kan være interessert i å starte et KF (Klubb Felleskap)
Et KF vil gi U23 ryttere mulighet til å sykle ritt i Norge uansett hvilke klubb de kommer fra, bare de
har et felles KF.
Vi må undersøke med forbundet hva dette innebærer, hvilke forpliktelser vi får, og hvordan dette
kan løses.
Ingen avgjørelse, punktet står til neste møte.
Ansvarlig for klubbritt
TMR er nå ansvarlig for å arrangere klubbrittene. Foreløpig er det bare han som har lært seg
tidtakingsutstyret. Vi må få flere til å lære seg systemet, slik at vi har flere å spille på og ikke blir så
sårbare.
Grupper i SSK
Vi har 4 syklegrupper i SSK på forskjellige nivåer.

SSK-Sort


SSK-Rød



SSK-Hvit



SSK-Gul

BLM

Info

Info

Roy 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 (sendes over til TMR). RK og gruppelederne
vil gi løpende informasjon om utesyklingen på SSK’s og gruppenes FB-sider.
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Tirsdagstreninger
Tirsdagstreninger med Rolf Christensen fungerer veldig bra. Mange møter opp på treningene, og
tilbakemeldingene er veldig gode. Dette er en trening hvor alle kan være med.
SSK Event
I forbindelse med at daglig leder og styreleder Rune Steinsvik trekker seg fra SSK Event, har 3
andre også valgt å gå av. De som fratrer sine verv er:


Rune



Anne Gro



Tone



Jørn

RK

Info

BLM

Brian blir fortsatt sittende.
Vi besluttet i styremøtet og utsette valg av nytt styre i Event til over sommeren, hvis det sittende
styret var villige til å sitte noe lenger. Rune tok dette spørsmålet med seg tilbake, men svaret ble nei.
På generalforsamlingen 31. mai ble det oppnevnt et nytt ordinært styre, bestående av:

Bror Lennart (leder)


Tor Martin (nestleder)



Brian (styremedlem)



Elisabet (styremedlem)



Anette (varamedlem)

Et eget styremøte vil bli holdt når NM er over.
22/18

23/18

24/18

25/18

26/18

Randsfjorden rundt – årets SSK satsning
Årets satsning Randsfjorden rundet gikk av stabelen lørdag 26. mai. 11 stk var med på turen.
Det ble en fantastisk tur, vi var veldig heldig med været, veiene var fine, og vi var en fin blandet
gjeng av Rød og Hvit gruppe. Vi holdt alle følge i 8 mil, deretter satte Rød gruppe av gårde. Vi kjørte
som et lag, og hadde en flott tur i fine omgivelser. Kan gjentas.
Informasjon NM2018
Rune informerte om status på NM 2018, og kunne fortelle at alt «går på skinner»
Sikkerhet står i fokus bl.a. 4,6km med gjerder, vi sperrer av en «hel by». Vaktholdet begynner å
komme på plass, selv om noe fortsatt gjenstår.
Økonomi: Tom Sjuve har god kontroll på kostnader, og Rune har god kontroll på inntektene.
Medlemsinformasjon
Vi må ta opp medlemsinformasjon med Øyvind når han kommer på neste styremøte.
SSK FB og klubbside
Både FB og klubbsiden må oppdateres. Der står mye gammel informasjon
Arrangement på medlemsmøte.
Forslag: Podcast med Kari Slottsveen, foreslåtte temaer:

Sykkel og kaffe


Retrosykling



Kunsten å kose seg på sykkel uten å se på klokka.

Neste styremøte onsdag 28. juni kl. 18.00
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ØO

RS, BLM

SY

