Sandefjord-Sykleklubb
Referat fra Styremøte:
Tilstede:
Bror-Lennart Mentzoni (BLM )
Elisabet Trevland (ET)
Anette Eriksen (AE)
Øyvind Oskarsen (ØO)
Tor Martin Røed (TMR )
Tone Olafsson (TO)

Møtetid:
Mandag 11. mars 2019

Forfall:
Vidar Nilsen (VN)
Steinar Ytrevik (SY)
Amy Edvardsen (AE)
Roy Kjønnerød (RK)

Sted:
Idrettens hus
Referent:
Elisabet Trevland

Innhold

Ansvar

25/18

SSK’s nettside
Klubbens nettside må oppdateres med referat fra styremøtene i 2018-2019.

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. Befaring er gjort, må ta en
rask avgjørelse.

BLM

11/19

Sandefjord Tour, Rolf Morgan Hansen kan være med for å arrangere rittet, men vi trenger flere fra
SSK.
Gro Aagaard har sagt ja til å bidra med erfaringsoverføring.

RK/TMR

14/19

Svein Erik Sneisen kan bidra på Wenma cup som ansatt i EQ-Timing. Dette koster kr 3.200,- pr. ritt.
Vi må da evt. beslutte dette, samt fastsette antall ritt og datoer.
TCK har sagt seg villig til å arrangere 2 ritt, men ikke til å være rittleder (som styret antar de mener
er det S.E. Sneisen har gjort)

TM

22/19

Sykkelforbundet har et fellesmøte 9. mars på Gardemoen, hvem kan reise på dette?

BLM

24/19

Anette gjennomgikk regnskapet til SSK og SSK Event. Det var en nyttig gjennomgang før utsendelse
til medlemmene.

Info

25/19

Øyvind handler inn drikkevarer, og bestiller Pizza på Peppes til årsmøtet.

ØO

26/19

Styret i SSK spurte om Tor Martin kunne være ordstyrer på årsmøtet, han sa ja til oppgaven.
Tor Martin lager en kort forretningsorden til årsmøtet.

TM

27/19

2 medlemmer på årsmøtet må velges til å skrive under møteprotokollen.

BLM/TM

28/19

Tone Olafsson får gravert inn navn og tider på pokalene til Bergkongen og Bergdronningen.

TO

29/19

Elisabet bestiller medaljer til klubbrittene.

ET

I tillegg til medaljer, deler vi ut SSK sokker som vi har liggende på lageret.

Årsmøte torsdag 21. mars 2019

