Sandefjord-Sykleklubb
Referat fra Styremøte:
Tilstede:
Rune Andresen (RA)
Håkon Arvesen (HA)
Anette Eriksen (AE)
Tone Olafsson (TO)
Amy Edvardsen (AE)
Elisabet Trevland (ET)
Roy Kjønnerød (RK)
Steinar Ytrevik (SY)
Per Kristian Kirkhus (PKK)

Forfall:
Jørn Undseth (JU)
Ole Petter Sølvesen (OPS)
Sted:
University AS, Skolmar
Referent:
Elisabet Trevland (ET)

Møtetid:
Torsdag, 8. august 2019

40/19

Innhold
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.

Ansvar
RA

85/19

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

RA

88/19

Rune har vært i kontakt med byens treningssenter for å få til treningstimer gjennom vinteren, samt
rabatt på trening. E2 har bekreftet at de vil ha en felles trening for klubben. Til gjengjeld ønsker de
en plass på drakta vår. Dette virker som en bra deal, og RA tar en siste vurdering.

RA

89/19

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

RA

97/19

Det er kommet forslag om at SSK fra neste år skal ha et TeVeBu ritt. Håkon har regien på dette.

Info

98/19

Neste Vestfold cup er på Jåberg onsdag 14. august Da håper vi på flere ryttere enn ved forrige cup på Info
Storås.

99/19

Vestfold cup på Borgeskogen er onsdag 28. august. Dette rittet er det TCK som arrangerer, men SSK
stiller med sekreteriat og Svein Erik er tidtaker. Vaktene er det TCK som skaffer.
Den videre terminlisten er

Storås 28.08


Borgeskogen 14.09



Pindsle 22.09

Info

100/19 Styret i SSK er nå i gang med å opprette en konto på Meny Kilen. Rune ordner dette. I tillegg kommer
styret også til å opprette en konto på Grans bryggeri.

RA

I sammenheng med at klubben ønsker å tilby en ordentlig sykkeløkt, i tillegg til allerede eksisterende
treninger, er vi avhengig av hjelp fra erfarne syklister. Vi må tilknytte oss medlemmer som kan bidra
til å lede disse fra våren 2020. Sykkeltreningen vil gå på en utedag og skal være et treningstilbud til
alle nivåer.
Roger Solheim, Per Morten Elgesem, Rune Steinsvik og Anders Lind har foreløpig sagt ja til å være
med å bidra i denne sammenheng. Vi trenger noen flere slik at belastningen på de som skal være med å
styre dette ikke blir for stor.

RA

101/19

102/19 De midlene SSK mottok fra TH stiftelsen kommer til å bli omdisponert i forhold til det vi opprinnelig
søkte om. Klubben har forespurt Stiftelsen og fått OK på dette så sant det benyttes til samme
gruppering som det er søkt for. Styret må finne ut hvordan vi skal bruke disse pengene på en best
mulig måte.

Info

103/19 Styret i SSK mener at det fremover kun bør være medlemmer av SSK kan være medlem i SSK’s
Facebook-gruppe. Vi tar dette opp på medlemsmøte, for å få medlemmenes syn.

RA

104/19 Styret hadde en gjennomgang av agenda til medlemsmøte.
Personer som ikke er medlemmer i SSK, men som ønsker å være med på medlemsmøte, ønsker vi
hjertelig velkommen

Info

105/19 Styret har noen forslag til neste års sykkelturerturer

Color line tour 30/5-20

Styret



Vestfold rundt 31/5-20



Vettern



Strømstad



Storås 2/5-20



Mallorca

106/19 Rune hører med Tore Salomonsen om når DGN skal reise til Mallorca. Aktuell dato for høsten er 6.
oktober.
Berner bikes avvikler tilbudet om utleie av sykler på Hotel El Sid, Tore Salomonsen undersøker for
tiden andre muligheter for leie av sykler.

RA

107/19 Vedr. avviklingen av SSK Event, har Tom Sjuve sagt seg villig til å bistå i denne prosessen.

Info

108/19 Rune har vært i kontakt med Bioracer, Santini og Trimtex for å få tilbud på nye drakter. Styret
venter på tilbakemelding.

RA

109/19 Rune har innledet kontakt med mulige sponsorer som kan være aktuelle for SSK’s nye sykkeltøy fra
2020. Styret vil komme nærmere tilbake om dette senere.

RA

110/19

Det kom opp et forslag om en felles sykkeltur i Europa for medlemmene til neste år. Dette forslaget
ble ikke ferdig diskutert.

Styret

111/19

Styrets leder foreslo at for å gi noe tilbake til Sandefjord, kan medlemmer i SSK sykle for Fjorden
Sanitet, f.eks. hver 3. uke. De andre i styret syntes dette var en god ide. Styret «lodder» stemningen
på medlemsmøtet 21. august.
Et annet forslag til å bidra til noe positivt i Sandefjord kommune, er å møte opp på skoler for lære
elever om sykler og vedlikehold av denne.

RA

112/19

Anette la frem et midlertidig regnskap av SSK. Styret drøftet regnskapstallene.
Konklusjon: SSK holder seg innenfor budsjett.
Anette har gjort en kjempejobb med å rydde opp i regnskapet, og styret føler nå at vi har god
kontroll.

Info

113/19

Styret må allerede nå tenke på neste års budsjett for elitelaget, for å få et så realistisk budsjett
som mulig..

Styret

114/19

Styremedlemmer:

OPPGAVEFORDELING I SSK’s STYRE
Oppgaver:
Navn:
Leder
Rune Andresen
Nestleder
Per Kristian Kirkhus
Økonomiansvarlig,
Anette Eriksen
kasserer
Ansvarlig for SSK Elite
Jørn Undseth
Ansvarlig for SSK Rekrutter Håkon Arvesen
Medlemsansvarlig
Roy Kjønnerød
Sekretariatsansvarlig
Elisabet Trevland
ØVRIG OPPGAVEFORDELING I SSK
Oppgaver:
Navn:
Arrangementsansvarlig
Foreløpig ubesatt
Sportslig ansvarlig
Foreløpig ubesatt
Aktivitets-ansvarlig
Roy Bjelke
Utstyrs- m.v. ansvarlig
Steinar Linløkken

Telefon:
92408930
40220881

93408504
90557226
90743511
91841646

e-mail adresse:
leder@sandefjord-sykleklubb.no
perkristian@sandefjordsykleklubb.no
kasserer@sandefjordsykleklubb.no
jorn.undseth@dhl.com
haakon.arvesen@online.no
roykjnrd@gmail.com
etrevlan@online.no

Telefon:

e-mail adresse:

95240530
46645110

rb@vestfoldvann.no
steinar.linlokken@icloud.com

92466444

VALGKOMITEEN SOM MOTTAR FORSLAG TIL ÅRSMØTET 2020
Oppgaver:
Navn:
Telefon:
Leder
Geir Olafsen
93457916
Medlem
Catherine Svindland 92436054
Medlem
Maud Arnesen
41437255
Medlem
Jan Erik Svensen
46666606

e-mail adresse:
geir.olafsen@nli.no
katiesv@yahoo.no
maud.arnesen@gmail.com
jan.erik@sfjbb.net

Neste styremøte: Dato og tid avtales nærmere. Sted: Skolmar 32 (University/Russeservice)

