Sandefjord-Sykleklubb
Referat fra Styremøte:
Tilstede:
Rune Andresen (RA)
Håkon Arvesen (HA)
Jørn Undseth (JU)
Anette Eriksen (AE)
Ole Petter Sølvesen (OPS)
Tone Olafsson (TO)
Amy Edvardsen (AE)
Elisabet Trevland (ET)
Roy Kjønnerød (RK)

Forfall:
Steinar Ytrevik (SY)
Per Kristian Kirkhus (PKK)

Sted:
University AS, Skolmar
Referent:
Elisabet Trevland (ET)

Møtetid:
Torsdag, 27. juni 2019

Innhold
Kontrakten med Fevang er ok, signert og klar.
Alt som var på lageret på Skolmar og Hundstokk er tømt og flyttet til Fevang. Steinar Linløkken har
gjort en stor jobb med ombygging og flytting.
Det gjenstår og tømme Idrettens hus, HA har påtatt seg dette ansvaret.
Skiltene som lå på lageret er solgt til kommunen.

Ansvar
HA/Info

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

Roy Bjelke har sagt seg villig til å lage arrangement på neste medlemsmøte.
Mats Petterson er også en kandidat å spørre, kanskje han kan være med hvis vi skal arrangere noe på
Color line?

Info/styre
t

56/19

Sykler for Afrika. Containeren er sendt.

Info

63/19

Styret ble enige om å tegne en styreansvarsforsikring.

Info

64/19

Politiattest
Alle som trener rekruttene har skaffet seg politiattest.

Info

71/19

Vi mangler fortsatt en arrangementsansvarlig. Styret planlegger et medlemsmøte 21. august kl. 18.00

Info

72/19

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

73/19

Hvit/Gul gruppe kjørte Vestfold Rundt

RA/RK/PK
K
Info

75/19

Stor deltakelse i borgertoget 17. mai, moro at så mange møtte.

Info

76/19

Sandefjord Tour ble arrangert 10. juni, andre pinsedag, og ble en suksess.
Prisen pr. rytter var kr 350,- og alle fikk gratis kaffe og vafler etter rittet.

Info

78/19

Det er siste år med dagens design/sponsorer på draktene. Vi starter så vidt prosessen rundt neste
utgave. Styrets leder innhenter tilbud fra forskjellige leverandører.

RA

80/19

Det må sendes inn liste over alle som sto vakt under Tour of Norway, slik at vi får penger for alle
vaktene.

RA

81/19
82/19

Tour of Kids innbringer kr 5.000,- til SSK
For neste arrangement må SSK opprette et kundeforhold med Grans, og mulig også Meny (Øystein
Skjerven)

Info
Info

32/18

83/19

Første Vestfold Cup ble arrangert i Storås. Som viser seg å være en veldig fin arene for cup’en. Alle
ryttere var kjempefornøyd.
SSK må forsøke å få med flere av våre egne medlemmer på neste cup. Neste cup er på Jåberg 14/8.

Info/RA

84/19

SSK må også få med flere medlemmer på klubbrittene.

Info

85/19

Det må sendes ut info til alle medlemmene med oversikt over alle rittene.

RA

86/19

RK gikk gjennom oppgavefordelingen i styret, og vi fikk tettet noen hull slik at den ble mer fullstendig.

Info

87/19

Flere i styret har vært ute og spurt syklister i Sandefjord for å få til et samarbeid når det gjelder
trening. Det er viktig for SSK å knytte til oss personer som kan bidra til klubben

Info

88/19

Rune tar kontakt med byens treningssenter for å få til treningstimer gjennom vinteren, samt rabatt
på trening.

RA

89/19

Forsikring av sykler, Rune undersøker mer med forsikringsselskapet hva som dekkes.

RA

90/19

Pengene vi mottok fra TH fond, får vi ikke benyttet til det som var grunnlaget for søknaden . Leder
tar kontakt med fondet og legger frem vår sak for å se på muligheten for at midlene kan disponeres
på en annen måte.

91/19

Elite:
Laget har pr. nå brukt 78’ av sitt budsjett.
Kommende ritt er:

NM (foregår denne uken.)


Tour de fjolls



Norgescup Trondhjem



Baltic chain tour (invitasjon mottatt)



Norgescup Sandnes

Info

Info

Etter disse rittene er budsjettet brukt opp.
92/19

Rekrutter:
Årets arrangementer er tur til Danmark og Trysil. Nesten alt av egenandeler har kommet inn.
Følgende ritt gjenstår: Terreng klubbmesterskap.

93/19

AE prøver å få opp et midlertidig regnskap til august.

94/19

Robert Macha har søkt om midler til å være med å sykle i Tyrkia. Dette blir allikevel ikke noe av, så
søknaden blir ikke behandlet.

96/19

Leder skal legge ut en spørreundersøkelse om interessen for ritt fremover.

97/19

Det er kommet forslag om at SSK fra neste år skal ha et TeVeBu ritt.

Info

AE

God sommer 
Styremedlemmer:

Oppgaver:
Leder
Nestleder

Navn:
Rune Andresen
Per Kristian Kirkhus

Telefon:
92408930
40220881

Økonomiansvarlig
Sekreteriat, styreoppgaver
Kontaktperson elite
Kontaktperson rektrutter
Medlemsansvarlig

Anette Eriksen
Elisabet Trevland
Jørn Undseth
Håkon Arvesen
Roy Kjønnerød

92466444
91841646
93408504
90557226
90743511

e-mail adresse:
rune@university.no
perkristian@sandefjordsykleklubb.no
anette@tinnieshus.no
etrevlan@online.no
jorn.undseth@dhl.com
Haakon.arvesen@online.no
roykjnrd@gmail.com

Neste styremøte, 8. august kl. 19.00, Skolmar 32 (University/Russeservice)

Info

RA

Info/RA

