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

Møtetid:
Mandag 25. februar 2019

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

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.

TM/BLM

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.
Petter Blåsvær kan ikke ha lager av det gamle tøyet i sin butikk.

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 til gode fra 2018 + 10 sett for 2019. Det er
bekreftet fra BioRacer at vi får 20 sett kostnadsfritt i 2019, og dette er en del av den første
bestillingen i 2019.

Info

11/19

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.

RK/TMR

14/19

Tor Martin sjekker om Svein Erik kan bistå til Wenmacup.

TM

18/19

Styret foreslår for årsmøtet at «Event» legges ned etter 2019, og at aktiviteter heretter foregår i
klubbens regi og ikke i Events. På et optimalt tidspunkt vil Event bli nedlagt. Styret foreslår for
valgkomiteen at det opprettes en arrangementgruppe som skal ta hånd om alle arrangementer og ritt
som skal foregå i 2019

Info

19/19

Anette gikk gjennom regnskapet, som viser et underskudd. Regnskap ligger vedlagt.

Info

20/19

Styret foreslår at kontingenten økes med kr 100,- fra 2020

Info

21/19

Styret vil foreslå på årsmøtet at strategidokumenter for 2019 endres. Styret foreslår at det
opprettes en komité som har som oppgave å lage et nytt strategidokument.

Info

22/19

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

BLM

23/19

Styret tildelte æresmedlemskap til Rune Steinsvik.
Styret tildelte innsatspokalen til Anne Gro Olafsen.
Styret tildelte Per Kristian Kirkhus bestemannsprisen for 2018.

Info

Utmerkelsene blir offentliggjort på klubbens årsmøte.
Motakere får blomster og Innsatspokalen må påføres navn på årets vinner. Æresmedlemmer får
innrammet diplom.

Neste styremøte mandag 11. februar kl. 19.00, siste gjennomgang før årsmøtet.
Årsmøte torsdag 21. mars 2019

BLM

