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)

Møtetid:
Torsdag 25. oktober 2018

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

Sted:
Idrettens hus
Referent:
Elisabet Trevland

Innhold

Ansvar

25/18

SSK FB og klubbside
Både FB og klubbsiden må oppdateres.

RK

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.

29/18

Årsfesten i år avlyses pga dårlig oppslutning.

Info

31/18

Årsfesten kommer heretter til å bli arrangert på høsten.

Info

30/18

Elisabeth spør Kari om hun kan ordne medaljer/sjekk med Ragnar Davidsen evt. Tone Skeie.

ET

32/18

Lager:
SSK/SSK Event har en avtale med Wenma om å leie lageret. Styret ønsker å finne et nytt lager,

TMR

TM sjekker med Roy Linglem vedr. Fevang grendehus.
33/18

Materialforvalter: Styret må finne en person som kan ta denne jobben
Øyvind 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 enten ved salg

BLM

Alle nye medlemmer vil heretter få en bukse i innmeldingsgave.

BLM snakker med Petter Blaasvær. om han kan ha dette lageret av klær hos seg, og gi dette ut til nye
medlemmer, evt. andre som ønsker å kjøpe noe.
35/18

Klubbritt 2019
Det er for stor jobb for en person å arrangere klubbritt, i år har TMR hatt dette alene.
Styret må derfor spørre
flere til å stå for tidtaking under klubbrittene og Wenmacup’ene.
Styrets leder spør Kjell Nilsen, Jørgen Sneisen og Raymond Ystenes, om de kan tenke seg å bidra til å
ta denne jobben.
Hvis disse sier ja, melder BL disse på kurs, TM vil også være med på kurs

BLM

36/18

TMR setter opp kalender for klubbrittene neste år, samt Wenma-cup’ene slik at de er klare før
TEVEBU møte 13. nov. Følgende datoer kan «spikres» Sandefjord Tour 2. pinsedag 10. juni, og

TMR

Sandefjord GP en uke etter Tour de France fredag 2. august.
37/18

Treningsvenner i SSK har tatt initiativet til en felles tur til Mallorca i april. Tore Salomonsen
forhandler priser nå, og vi får mer informasjon etter hvert. Det må presiseres at SSK ikke har noe
ansvar når det gjelder turer som Mallorca, Pyrineene etc., treningsfellesskapet tar ansvar når det
gjelder rutevalg. Forslag til Mallorcatur er uke 16-19

Info

38/18

4.-5. mai har klubben planer om Storåstur. Anette organiserer denne turen, bestiller rom etc.

Info

39/18

SSK satsning 2019
Vestfold Rundt 26. mai 2019 vil være et satsingsområde til medlemmene. Vi kommer til å stille med
forskjellige lag/grupper.
Alle nye vi rekrutterer har også da en mulighet til å melde seg på og være med på den korteste turen
som er 56km.
Hvem kan være ansvarlig for de forskjellige gruppene?

Info/BLM

Den store styrkeprøven og Vettern, vil begge være ritt som SSK kommer til å satse på.
Vi kommer til å samarbeide med Runar ekspressen når det gjelder den store styrkeprøven.
Roger Næss har tilbudt seg å være kontaktperson mellom SSK og Runarekspressen.
BLM har vært i kontakt med Vätternorganisasjon og har fått reservere 30 plasser 15.-16. juni 2019
Trondheim – Oslo, 15,5t sortsort
Trondheim – Oslo, 18-19t rød
40/18

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

41/18

Treningstilbud til medlemmene.
BLM har vært i kontakt med 3 forskjellige treningssentre i byen. SSK er ikke ute etter et gratis
tilbud, men mulighet for å trene en time i uka på hvert av sentrene hvis en har medlemskap ett sted.
Medlemstilbudet fra E2 er 459,- pr mnd., og da vi kan fryse medlemskap 2 mnd. på sommeren.
Nå har vi mottatt positivt svar fra ett senter, BLM går nå videre for å få de 2 andre også å gi oss et
positivt svar.

BLM

42/18

Ansattavtaler SSK har.
Kristiansen briller, 20% på briller og sykkelbriller. BL følger opp avtalen med Kristiansen. Nåværende
avtale signert i 2016
Strøm-Normann helse - fysioterapi

BLM

Vedrørende ansattilbud, har vi nå lagt rammen for disse. Det går ut på at klubben skal ha en fordel av
avtalen, enten i form av en sponsoravtale eller en annen klubbfordel. Hvis dette er på plass, kan vi
publisere et evt. ansattilbud på SSK nettsiden.
43/18

Klubbdrakter skal forhandles nye i løpet av 2019.

Info

44/18

Møteplan styremøte:

Info

Mandag 21. jan. kl 19
Mandag 11. feb. kl 19
46/18

Årsmøte torsdag 21. mars 2019

47/18

Info
Info

Rune Steinsvik informerte styret om sine sine planer om å etablere et elitelag på nasjonalt nivå i
Vestfold.
Et argument for å etablere et slikt lag, er for å ivareta syklister som ønsker å prestere og drive med
toppidrett.

Styret ser positivt på redegjørelsen, men styret ønsker mer konkret informasjon om detaljer før
styret gir sitt endelige svar.

Info

Rune skal i møte med ordfører/kommune vedr. Tour de Fjords
Styret ble spurt om SSK kunne bidra til Tour de Fjords med vakter, og det svarte styret ja til å
oppfordre medlemmene til å være med på.
48/18
49/18
50/18

Nominasjon til Vestfold Idrettsgalla. SSK er nominert til Årets Team, og årets elite arrangement i
Vestfold. BLM har spurt Per Kristian og Anders B. Hansen. De har begge sagt ja. Videre så melder
styret på 2 stk. fra styret.

BLM

SSK arrangerte bane NM i Danmark. Alt gikk knirkefritt. Vi fikk 70’ fra NCF for arrangementet.
Styret har mottatt invitasjon fra Wang til kveld for trenere.

Info

Styret gir Marius og Ken Levi 5.000,- hver som svar på søknad om midler.
51/18

Info
Neste styremøte torsdag 22. november kl. 19.00

52/18

Info

