Sandefjord-Sykleklubb
Referat fra Styremøte:
Tilstede:
Rune Andresen (RA)
Håkon Arvesen (HA)
Jørn Undseth (JU)
Tor Martin Røed (TMR )
Elisabet Trevland (ET)
Anette Eriksen (AE)
Tone Olafsson (TO)
Amy Edvardsen (AE)
Roy Kjønnerød (RK)
Ole Petter Sølvesen (OPS)
Per Kristian Kirkhus (PKK)
Møtetid:
Onsdag, 27. mars 2019

25/18

26/18

Forfall:
Bror-Lennart Mentzoni (BLM )
Steinar Ytrevik (SY)
Sted:
University AS, Skolmar
Referent:
Elisabet Trevland

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

Ansvar
PKK, ET

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.
Leien av lageret er nå sagt opp av Bror-Lennart, oppsigelsestiden er 3 mnd. fra 22.03.2019
Befaring av Fevang grendehus er gjort, styret må ta en rask avgjørelse. TM har kontakt med Roy
Linglem.
TM sjekker om hyllene på Skolmar tilhører SSK eller Wenma.
Vi har fortsatt lager på Hundstok gård, RA sjekker hva som er der.
RA sjekker også lager hos Sandefjord Fotball.
AE sier opp avtalen på Idrettens hus.

RA/TMR

11/19

Sandefjord Tour: Rolf Morgan Hansen kan være med for å arrangere rittet. Gro Aagaard har sagt ja
til å bidra med erfaringsoverføring. Mangler rittleder.

Info

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)

RA

30/19

RK og HA flytter varebeholdningen fra Idrettens Hus til arealer hos HA. RK og HA rydder og kaster
det som ikke anses som egnet for bruk. Styret fastsetter på neste møte salgspris på kurante
produkter som anses salgbare. ( Når får SSK VIPPS ? )

Info

31/19

Klubbrittene for 2019 ligger på nettsiden til SSK, samt at de ligger i EQ-timing. Flere må lære seg å
bruke EQ-timing. Kjell Nilsen har sagt seg villig til å lære seg systemet, det samme har PKK. Tor
Martin spør om Svein Erik Sneisen kan ta en opplæring.

TMR

32/19

Vi trenger rittledere til følgende ritt som er meldt inn:

Sandefjord Tour

RA



Grand Prix

Brian Dreng Karlsen har sagt seg villig til å være rittleder for Grand Classic.

33/19

Wenma cup er ikke meldt inn. Dette skulle egentlig vært kjørt i regi av CK Torp, men da dette ikke ble
noe av, må styret finne andre løsninger.
Tor Martin sjekker om vi ikke kan ta første ritt på Storås.
Tønsberg har sagt seg villige til å ta 2 ritt.
Vi må finne en sponsor til cup’en. Styret må sjekke om vi har videre forpliktelser til Wenma.

TMR/RA

34/19

Styret må undersøke om det er mulig å søke om mer midler/støtte til klubben.

RA

35/19

RA har sørget for kake til Foreningsbingoen fredag 29. mars.

Info

36/19

Tour of Norway 31. mai. SSK skal supplere med vakter til Tour’en, og vi trenger ca 100 vakter. Vi får
kr 200,- pr vakt for strekningen Larvik - Sandefjord, og kr 300,- for de som står i rundløypa.

Info/RA

37/19

SSK må utdanne flere vakter, Raymond Ystenes har mulighet til å ta opplæring av vakter.

RA

38/19

Det bør lages et enkelt skjema som gjør det enklere for nye medlemmer å melde seg inn i klubben.

RK

39/19

Styret konstituerte seg selv, og oppgavefordeling i styret ble gjort.

Info

Styremedlemmer:
 Leder: Rune Andresen
 Nestleder: Per Kristian Kirkhus
 Økonomiansvarlig: Anette Eriksen
 Sekretær: Elisabet Trevland
 Kontaktperson elite: Jørn Undseth
 Kontaktperson rektrutter: Håkon Arvesen
 Medlemsansvarlig: Roy Kjønnerød
Varamedlemmer:
 Varamedlem 1 Tone Olafsson
 Varamedlem 2 Amy Edvartsen
 Varamedlem 3 Steinar Ytrevik
 Varamedlem 4 Ole Petter Sølvesen
40/19

Årsmøtet vedtok å oppnevne en arrangementskomitè, som står ansvarlig for rittene i klubben. Dette
fikk vi ikke til på første styremøte, saken må derfor tas opp igjen på neste styremøte.

RA

41/19

SSK trenger en skylagring av dokumenter. PKK har ansvaret for å finne et system som vi alle kan
bruke.

PKK

Neste styremøte, 11. april

