Sandefjord Sykleklubb
Referat fra Styremøte nr 7/2019:
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Elisabet Trevland (ET)
Steinar Ytrevik (SY)
Amy Edvardsen (AE)

Møtetid:
Torsdag, 7. november 2019

Referent:
Roy Kjønnerød (RK)
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Innhold
125/19 Gjennomgang av punkter fra siste møte
Sakene ble lest gjennom. Alle aktuelle punkter er enten løst eller fremgår nedenfor i dette referatet.
126/19 Vestfold Cup - Sette datoer – melde det inn til regionen.
Jørn Undset melder inn datoer og melder disse inn till regionen
127/19 Salg av bil
Selges til Mobile i Larvik som tar den inn «as is» for kroner 255.000,-..Bilen MÅ ha storservice, utbedre
en bulk i kanal på den ene siden, fjerning av dekor . Antatte kostnader her er satt til ca. 19.000.
Håkon Arvesen har tatt hånd om dette.

Ansvar
Styret

JU
HA

128/19 Status drakter.
SSK har inngått avtale med leverandør. Levering i februar. Det vil bli kunngjort priser, prøvedato og
leveringstid. Leder publiserer nærmere detaljer på Facebook den 08.11.2019.

RA

129/19 Oppsummering etter møte med Wang Ung i Tønsberg 15-18 år.
Er klubben villig til å være med å bidra økonomisk for en trener/sportssjef på sykkel som skal være
tilgjengelig for hele fylket? Evt. hvor mye kan vi være med på?

RA/PKK

SSK er positiv til å være en del av et samarbeid med alle sykkelklubber i Vestfold og bidra økonomisk for
å dekke lønn til en sykkeltrener på deltid. Kr. 50.000.- pr. klubb er foreslått. Styret mener saken bør
arbeides mer med slik at fundamentet for et mest mulig likeverdig samarbeid mellom klubbene blir klarere
herunder at det økonomiske bidraget fra hver enkelt klubb blir konkretisert mer enn i dag. Beløpets
størrelse pr. klubb vil også være avhengig av stillingsprosenten i den første fasen for sykkeltrener på
deltid. Per Kristian og Rune fortsetter den positive prosessen med sykkelklubbene i Vestfold om dette og
legger fram et endelig forslag for styret når et slik forslag foreligger.
130/19 Elitesatsing for de yngre 2020
Status. Hvordan løser vi det i praksis med trener osv.
Per Kristian Kirkhus er allerede i gang. SSK vil bidra økonomisk etter nærmere kriterier som styret vil
konkretisere i løpet av dette året.

RA/Styret

140/19 Nytt medlemsmøte i November
Rune har agenda-punktene og bidragsyterne kontaktes i disse dager.
Per Kristian legger ut arrangements dato, klokketid og sted på Facebook i nærmeste framtid.

RA, PKK

141/19 Turer. Status. Påmeldinger
Turer, status og påmeldinger ble gjennomgått. Arbeidet går som planlagt.

RA/AE

142/19 Annet
Norges Idrettsforbund har regionsmøte 10 desember kl. 18.00 i Tønsberg.
Rune spør Jørn Undset. Rune eller Jørn må legge dette inn i EQ innen onsdag 4. desember.

RA/JU

Norges Sykleforbund, Forbundstinget avholdes i mars på Sola.
Rune undersøker nærmere deltakelse – inntil 2 personer.

RA

Regionstingetmøte TeVeBu lørdag 1. februar i Tønsberg.
Inntil 3 personer forespørres. Rune håndterer saken.

RA

Familiekontigenten i 2020 endres til Kr. 1200.- .
Rune informerer om saken på neste medlemsmøte den 25. november.
Hvis medlemsmøtet støtter dette forslaget blir endret familiekontigent innført fra 1. januar 2020.

RA

Grasrotandeler til SSK.
Roy legger ut på Facebook en hyggelig påminnelse og invitasjon til medlemmene om at det vil styrke
klubben økonomi ytterligere dersom flere medlemmer og deres familier og venner m.v. overfører sin
Grasrotandel til Sandefjord Sykleklubb.

RK

Årsrapporter fra de ulike gruppene
De ulike bidragsyterne til årsrapporten bør starte sitt arbeid snart som mulig slik at årsrapporten kan bli
ferdig tidligere enn før.. Elisabeth kontakter de som skal skrive sine deler av årsrapporten så snart som
mulig slik

ET

Budsjett 2020.
Arbeidet med budsjettet for 2020 starter på neste styremøte i desember.

RA/AE/
Styret

---------------------

Styrets medlemmer og oppgavefordeling:
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
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roykjnrd@gmail.com

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

