Sandefjord-Sykleklubb
Referat fra Styremøte:
Tilstede:
Bror-Lennart Mentzoni (BLM )
Elisabet Trevland (ET)
Anette Eriksen (AE)
Amy Edvardsen (AE)
Øyvind Oskarsen (ØO)
Tor Martin Røed (TMR )
Roy Kjønnerød (RK)

Forfall:
Vidar Nilsen (VN)
Steinar Ytrevik (SY)
Tone Olafsson (TO)

Møtetid:
Mandag 21. januar 2019

Referent:
Elisabet Trevland

Sted:
Idrettens hus

Innhold

Ansvar

25/18

SSK’s nettside
Klubbens nettside vil bli oppdatert med referaten fra styremøtene i siste halvdel av 2018 og
styremøtene fra januar 2019. og fremover.

RK, BLM

26/18

Arrangement på medlemsmøte.
Forslag:
Podcast med Kari Slottsveen, foreslåtte temaer:

SY



Sykkel og kaffe



Retrosykling



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

Sykkelservice kveld, grunnleggende.

32/18

SSK/SSK Event har en avtale med Wenma om å leie lager på Skolmar. Styret ønsker imidlertid å finne
et nytt lager, og TM sjekker med Roy Linglem vedr. Fevang grendehus. Venter på tilbakemelding

TMR

33/18

Arbeidet fortsetter med å finne en person som kan ta jobben som materialforvalter.
Styret spør Kjell Norheim eller Jan Tornås om de kan tenke seg å være materialansvarlige.

ØO

34/18

Klubbtøy som ligger på Idrettens hus må vi prøve å bli kvitt. Vi tar med oss dette tøyet på neste
medlemsmøte. Alle nye medlemmer vil heretter få en bukse i innmeldingsgave.
Roy Kjønnerød utarbeider en oversikt over lagerbeholdningen til Anette Eriksen før neste styremøte.
BLM snakker med Petter Blåsvær om han kan ha dette lageret av klær hos seg, og gi dette ut til nye
medlemmer, evt. andre som ønsker å kjøpe noe.

RK/BLM

35/18

Klubbritt 2019
Det er for stor jobb for en person å arrangere klubbritt, i 2018 har TMR hatt dette alene. Vi må
derfor utfordre noen fler til å stå for tidtaking under klubbrittene og Wenmacup’ene.
Styrets leder spurte Kjell Nilsen, Jørgen Sneisen og Raymond Ystenes, om de kunne tenke seg å bidra
til å ta denne jobben. Kjell Nilsen og Raymond Ystenes har bekreftet at de vil være med å arrangere
klubbritt, mens Jørgen Sneisen ikke kan gi et svar før nærmere sommeren

40/18

1/19

2/19

SSK satsning 2019
Vestfold Rundt 26. mai 2019 vil være et satsingsområde til medlemmene. Vi kommer til å stille med
forskjellige lag/grupper. Hvem kan være ansvarlig for de forskjellige gruppene?

Info

Info/BLM

Treningsvenner i SSK har tatt initiativ til en tur til de franske alper medio juli, ca 10 dager, fly til
Toulouse eller Lyon. Dette blir en tur for de spesielt interesserte. TO står for dette arrangementet.

TO

TM har laget rittkalender for 2019, den vil bli lagt ut på hjemmesiden til SSK.

Info

Økonomi
Tallene i det foreløpige regnskapet for 2018 som er kjent sålangt, viser at SSK vil få et
underskudd i 2018. Noen av grunnene til dette er:

Ikke nedskrevne sykler tidligere år, tatt i 2018.


Liten økning av medlemmer og medlemsavgifter i forhold til budsjett.



Det er brukt mer penger på SSK elite og rektrutter enn det som er budsjettert.

Info

3/19

Avtalen med Bioracer er på 3 år. Vi har fått/skal få 10 sett av trøye, bukse og jakke til våre ryttere.
SSK eliteryttere har fått utlevert 3 sett hver da de har dette i sin kontrakt med SSK.
SSK har da etter styrets beregning til gode 10 sett i 2018 + 10 sett i 2019.

BLM

4/19

SSK må endre på måten vi har supplert rytterne med sykler. SSK har ikke økonomisk mulighet til å gi
sykler til alle eliterytterne. SSK kan derimot ikke gjøre noe med allerede inngått avtale, og må
supplere med sykler 2 år til.

Info

5/19

Det er kjøpt 2 sykler i begynnelsen av 2018, i tillegg 2 sykler til i 2018. Sykkelen som ble stjålet er
erstattet av rytterens forsikringsselskap.

Info

6/19

Jørn Undseth har laget forslag til en ny rytterkontrakt der rytterne forplikter seg til større
engasjement i SSK. Styret godkjenner kontrakten, men tøyet må gå inn i de 150k i budsjettet.

Info

7/19

8/19

Styret ønsker at Jørn Undseth heretter kommer på styremøtene når saker vedrørende SSK elite
skal behandles.

BLM

AE lager forslag til budsjett for SSK elite. Jørn Undseth vil verifisere postene.
Foreløpige inntekter som er klare for 2019 er spillemidler fra Colorline.

AE

9/19

Styret er positive til at SSK søker om å arrangere NM i banesykling også i 2019.

Info

10/19

Sandefjord Tour, Rolf Morgan Hansen kan være med for å arrangere rittet, men vi trenger flere fra
SSK. Forslag om at styret spør Kåre Gunnar Kristiansen, samt spørre Gro Aagaard om hun kan bidra
med en kompetanse overføring.

Info

11/19

12/19

TMR

Styret prøver å tone ned kostnadene i SSK Event, men vi må holde selskapet gående slik at vi får
momskompensasjon for 2018. Årets ritt vil derfor foregå i klubbens regi, og ikke i SSK-Event
Info

13/19

Styret i SSK har avtalt klubbtimer på Stamina og e2 som kan benyttes av alle SSK medlemmer som er
medlemmer i et av disse 2 treningssentre.
Dette er et forsøk som starter 1. feb. og går frem til påske i første omgang. Medlemmer av SSK kan
trene gratis på e2 tirsdager og stamina på torsdager. Praktisk løsning på medlemsbevis må ordnes
først.

14/19

Tor Martin sjekker om Svein Erik kan bistå til Wenmacup.

TM

15/19

Årsmøtet 21. mars blir på Komplett arena hvis lokalet er ledig.

Info

Info

ET lager årsberetning til årsmøtet, men må få innspill fra følgende:

Morten for rekruttene.


Jørn for elite



Rolf Morgan Hansen for NM bane



Brian for classic



Amy for gul gruppe



Roy for hvit gruppe



Tone for rød gruppe



Per Kristian for sort



Rolf for petacchitreningen



Gro, Anne Gro, Tor Martin, Anders, Brian, Anders B.H.

Alle har blitt kontaktet, med beskjed om å levere sine bidrag til Elisabet innen 15. februar 2019

ET

Hvis det er behov for et styremøte før årsmøte, så vil det bli avholdt mandag 11. mars 2019.

Neste styremøte mandag 11. februar kl. 19.00
Årsmøte torsdag 21. mars 2019

