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Vestfold cup er avsluttet, og noe over 50 ryttere har deltatt totalt sett. Det er noe færre enn
tidligere år, så SSK må legge en plan for neste år for å få med flere.
I 2020 er det satt opp 10 Vesfold cup ritt, mot 5 stk. i 2019

SSKs leder har mottatt en henvendelse fra en mulig sponsor, hvor de tilbyr seg å sponse Vestfold Cup
neste år. RA undersøker hva som ligger i dette tilbudet, slik at styret har noe mer konkret før en
avgjørelse blir tatt.

Styrets leder skal snarlig ta kontakt med valgkomiteen, slik at de kan starte arbeidet med å finne nye
kandidater som kan fylle plassene til de som går ut av styret neste år.
Valgkomiteen vil få råd fra styret om å sette sammen et strategisk styre.

Styret må nå ta stilling til hva midlene fra TH stiftelsen skal brukes til. Foreløpig har vi kjøpt inn en
PC til bruk for sekretariatet.
Andre forslag er å kjøpe inn noen hopp, markører etc. til bruk for rekruttene. HA undersøker priser
for slikt utstyr.
Styret ble også enige om å kjøpe inn landeveissykler til bruk for rekrutter og juniorer. RA forespør
Tender Sport og Spinn for priser.

Fra 2018 til dags dato har 5 av 7 lokale ryttere trukket seg fra elitelaget. Det er heller ikke er noen
nye Sandefjordsryttere på vei inn i 2020. Derfor besluttet flertallet i styret å legge ned
elitesatsingen i SSK for 2020. Bilen som elitelaget har disponert, har SSK da ikke lenger bruk for.
Den vil nå bli solgt, og HA har ansvaret for å få det gjort.

Styret ønsker en bedre profilering av SSK.
Følgende forslag kom opp:

· Lage video.
o Undersøke muligheten for å sende den på skjermene på E2, og på SSKs nettside.

· Lage roll-up
o Som kan settes opp på E2

Hva kan SSK gjøre for at klubben skal bli mer attraktiv for nye medlemmer?
Et kriterie er at det skal være lavterskel.
Styret vedtok å sette ned en prosjektgruppe for å se nærmere på dette.

Nytt medlemsmøte er 25. november.
Det blir ett tema før , og ett tema etter pausen. Det vil bli satt at en lang pause, slik at medlemmene
får god tid til å mingle.
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Tilstede:
Rune Andresen (RA)
Håkon Arvesen (HA)
Anette Eriksen (AE)
Tone Olafsson (TO)
Elisabet Trevland (ET)
Roy Kjønnerød (RK)
Per Kristian Kirkhus (PKK)
Jørn Undseth (JU)

Møtetid:
Torsdag, 26. september 2019

Forfall:
Amy Edvardsen (AE)
Ole Petter Sølvesen (OPS)
Steinar Ytrevik (SY)

Sted:
University AS, Skolmar

Referent:
Elisabet Trevland (ET)
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PK undersøker muligheten for å få til påmelding/interesse for SSK turene som blir arrangert i 2020. I
første omgang er det viktig å få vite interessen, så kan påmelding komme senere.

Nye drakter skal lages for 2020. For at alle medlemmene skal sykle med samme drakt, undersøker
styret mulighet og pris for å få lagt inn en drakt i medlemskontingenten.

Styremedlemmer:
OPPGAVEFORDELING I SSK’s STYRE
Oppgaver: Navn: Telefon: e-mail adresse:
Leder Rune Andresen 92408930 leder@sandefjord-sykleklubb.no
Nestleder Per Kristian Kirkhus 40220881 perkristian@sandefjord-

sykleklubb.no
Økonomiansvarlig,
kasserer

Anette Eriksen 92466444 kasserer@sandefjord-
sykleklubb.no

Ansvarlig for SSK Elite Jørn Undseth 93408504 jorn.undseth@dhl.com
Ansvarlig for SSK Rekrutter Håkon Arvesen 90557226 haakon.arvesen@online.no
Medlemsansvarlig Roy Kjønnerød 90743511 roykjnrd@gmail.com
Sekretariatsansvarlig Elisabet Trevland 91841646 etrevlan@online.no
ØVRIG OPPGAVEFORDELING I SSK
Oppgaver: Navn: Telefon: e-mail adresse:
Arrangementsansvarlig Foreløpig ubesatt
Sportslig ansvarlig Foreløpig ubesatt
Aktivitets-ansvarlig Roy Bjelke 95240530 rb@vestfoldvann.no
Utstyrs- m.v. ansvarlig Steinar Linløkken 46645110 steinar.linlokken@icloud.com

VALGKOMITEEN SOM MOTTAR FORSLAG TIL ÅRSMØTET 2020
Oppgaver: Navn: Telefon: e-mail adresse:
Leder Geir Olafsen 93457916 geir.olafsen@nli.no
Medlem Catherine Svindland 92436054 katiesv@yahoo.no
Medlem Maud Arnesen 41437255 maud.arnesen@gmail.com
Medlem Jan Erik Svensen 46666606 jan.erik@sfjbb.net

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