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Innhold
Leie av lageret på Skolmar er sagt opp, og SSK slipper å betale leie så snart lageret er flyttet.
Styret har besluttet å inngå avtale om å leie lageret på Fevang, og Steinar Linløkken trommer sammen
en gruppe for å sette opp veggene for å lage ferdig lageret.
Noen av hyllene på Skolmar kan vi ta med oss videre til Fevang.
Vi har fortsatt lager på Hundstok gård, RA sjekker hva som er der.
Avtalen på Idrettens hus er også sagt opp, alt blir flyttet til Fevang.

Ansvar
RA/Info

14/19

Svein Erik Sneisen kan bidra på Wenma cup som ansatt i EQ-Timing. Dette koster kr 3.200,- pr. ritt.
Alle i SSK
Styret må evt. beslutte dette, samt fastsette antall ritt og datoer, men vi har en utfordring med at vi styret
ikke har noen som kan være rittansvarlig for cup’en
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).

33/19

Wenma cup er ikke meldt inn. Cup’en 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 kan ha første rittet på Storås.
Tønsberg har sagt seg villige til å ta 2 ritt, venter tilbakemelding fra Tønsberg på om dette er ok.
Vi må finne en sponsor til cup’en. Styret må sjekke om vi har videre forpliktelser til Wenma.

TMR/RA

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

38/19

RK lager en enkel tekst og skjema som gjør det lettere for nye medlemmer å melde seg inn i klubben..

RK

40/19

Årsmøtet vedtok å oppnevne en arrangementskomité, som skal stå ansvarlig for rittene i klubben.
Denne saken er ikke løst, og må derfor tas opp igjen på neste styremøte.

RA

54/19

Styret ønsker å få til mer opplegg på medlemsmøtene, evt. andre aktivitetskvelder.
RK spør Roy Bjelke om han vil ta oppgaven med å arrangere medlemsmøter og sosiale/faglige
medlemsturer f.eks. med Colorline.

RK

55/19

RK har laget et velkomstbrev for nye medlemmer. Brevet ble gjennomgått på styremøtet, og styret
godkjente innholdet.

Info

56/19

Sykler for Afrika. Er det sendt en container?

RA

60/19

Vi har 2 elitesykler som skal selges. Forslag fra JU om å låne bort syklene.
Det må lages en avtale når sykler lånes ut, eller selges.
Sykkel lånt ut til Kristian Arvesen og Jon Even Corneliussen.

JU/Info

63/19

RA sjekker styreansvar- og andre forsikringer hvor styremedlemmer kan bli erstatningspliktige.
Tilbud fra Gjensidige og IF, RA følger opp videre.

RA

64/19

Politiattest
Alle som trener rekruttene skal ha politiattest. RA er ansvarlig for at vi har dette i klubben. Dette er
viktig på alle måter og tar minimalt med tid å fremskaffe. HA har fått tilsendt link til dette i dag.
Alle som er trenere for rekruttene må be om en slik attest asap.

RA

65/19

Klubben har mottatt tilskudd fra Sandefjord kommune på 48.509,-

Info

66/19

Status Tour of Norway, Raymond Ystenes og Steinar Ytrevik har ansvar for å legge inn vakter i
Info/PKK
Bikemaster.no PKK sjekker mulighet for eksport fra mobilize og import i bikemaster. Vi bidrar uansett
med å legge over data.

67/19

Status Tour of Norway for Kids, HA følger opp arrangementet. Påmelding er åpnet via ToNfK sine
hjemmesider. Rekruttgruppa står for kiosk i Byparken under arrangementet.

Info/HA

68/19

Kontrakt for leie av Fevang Grendehus er ikke klar. Vi flytter fra Wenma/Mobit til Fevang lørdag 11.
mai. Steinar Linløkken og Thor-Erling Jensen har ansvar for dette.

Info

69/19

Det ble informert om gjennomførte kurs. RA har vært på kurs om Lover og Regler, PKK på styrearbeid
for idrettslag. Begge i regi av Vestfold Idrettskrets på idrettens hus.

Info

70/19

Bane NM, Svein Erik Sneisen blir rittleder. Støtte fra forbundet er fortsatt en forutsetning for å
arrangere.

Info

71/19

Status arrangementsgruppe, Tor Martin Røed har ansvar for klubbrittene, Gro Aagaard tar
Sandefjord Tour. Brian Karlsen kan påta seg oppgaver for Sandefjord Classic., men han vil ikke ha noe
ansvar. Anne Gro Olafsen lærer opp ny rittleder for Wenmacup. Mangler fortsatt en
arrnagementsansvarlig. Styret planlegger et klubbmøte på idrettens hus raskt, for informasjon om
situasjonen. PKK finner faglig innhold og RA finner passende dato. For eksempel 23. mai.

Info/PKK/
RA

72/19

Organisasjonskartet bør være mer detaljert. RA, RK og PKK prøver å få dette klart til medlemsmøtet.

73/19

Treninger for klubben. Petacchi tirsdag er veldig populært og hadde rekord oppmøte. RA går i dialog
med Spinn angående SSK bidrag på onsdagstreningene. Hvit/Gul gruppe kjører Vestfold Rundt

RA/RK/PK
K
Info/RA

74/19

RK har hatt utfordringer med EQTiming og lisensgodkjenning, derfor har godkjenning tatt noe tid. Får Info/RK
nå varsel på epost, etter hjelp av Svein Erik Sneisen. Systemet settes opp slik at RA også får kopi.

75/19

Borgertoget 17. mai, vi møter som vanlig ved Hjertnes Amfi. HA har fanen og tar denne med.
Rekruttene har planlagt en liten «greie».

Info/HA

76/19

Sandefjord Tour arrangeres 10. juni, andre pinsedag. PKK oppretter Facebook arrangement som
publiseres søndag 12. mai. Nettside med info ligger klart. Påmelding i EQTiming er åpnet.

Info/PKK

77/19

JU inviterte til tur i servicebilen under NC Gylne Gutuer. Om ingen i styret har mulighet kan det
inviteres i Facebook gruppen vår.

Info/JU

78/19

Det er siste år med dagens design/sponsorer på draktene. Vi starter så vidt prosessen rundt neste
utgave.

RA

79/19

Ansvarsområdet rundt Carlsen Fritzøe sin tur til Strømstad må avklares.

RA

Styremedlemmer:

Oppgaver:
Leder
Nestleder

Navn:
Rune Andresen
Per Kristian Kirkhus

Telefon:
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Økonomiansvarlig
Sekretær
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Kontaktperson rektrutter

Anette Eriksen
Elisabet Trevland
Jørn Undseth
Håkon Arvesen

92466444
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93408504
90557226

e-mail adresse:
rune@university.no
perkristian@sandefjordsykleklubb.no
anette@tinnieshus.no
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Medlemsansvarlig

Roy Kjønnerød

90743511

roykjnrd@gmail.com

Neste styremøte, Rune kommer med dato

