Sandefjord Sykleklubb
Referat fra Styremøte nr 8/2019:
Tilstede:
Rune Andresen (RA)
Anette Eriksen (AE)
Håkon Arvesen (HA)
Roy Kjønnerød (RK)
Ole Petter Sølvesen (OPS)
Jørn Undseth (JU)
Elisabet Trevland (ET)
Møtetid:
Torsdag, 19. desember 2019

Forfall:
Steinar Ytrevik (SY)
Amy Edvardsen (AE)
Tone Olafsson (TO)
Per Kristian Kirkhus (PKK)
Sted:
University AS, Skolmar
Referent:
Elisabet Trevland (ET)

Innhold

Ansvar

143/19 Gjennomgang av punkter fra siste møte
Sakene ble lest gjennom. Alle aktuelle punkter er enten løst eller fremgår nedenfor i dette referatet.

Styret

144/19 Status bil.
Bilen er solgt. Skulle klubben ha behov for en låneavtale fremover har vi fått indikasjoner på at det vil
være lurt å kontakte Mobile for en diskusjon rundt dette.

Info

Info
145/19 Status drakter.
Frist for bestilling av drakter går ut 19. desember kl 23.59
Alle logoer som skal på drakta er sendt til Racing depot. Levering av draktene blir slutten av februar 2020
De nye draktene vil bli distribuert ut fra Spinn sykkelshop, som også vil ha et lite lager av sykkeltøy
fremover..
146/19 Søknad om midler.
SSK har mottatt penger fra Sparebank1 Stiftelsen. Pengene skal gå til drakter og jakker til rekruttene.

Info

147/19 Pålegg fra Norges Idrettsforbund : Ny lovtekst i SSK fra 01.01.2020
Styret i Sandefjord Sykleklubb fikk i brev datert den 22.11.2019 pålegg fra NIF om å oppdatere Lov for
Sandefjord Sykleklubb med virkning fra 01.01.2020 i henhold til vedtak på Idrettstinget 2019 og
lovnormer vedtatt av Idrettsstyret med virkning fra 01.01.2020. RK redegjorde for NIFs nye lovtekst og
gjennomgikk forslag til ny lovtekst for SSK som var sendt styret før møtet. Forslaget til ny lovtekst for
SSK ble drøftet. Lov for Sandefjord Sykleklubb fra 01.01.2020 ble enstemmig vedtatt av SSKs styre.

Info

148/19 Felles trening i regi av Wang.
SSK ble invitert til et møte med Wang, og tilbudt en mulighet for felles sykkeltrening for våre rekruttelitesykelister i regi av Wang. I tillegg til SSK, var også Horten, Tønsberg og Re syklelubber invitert til
samme møte. De forskjellige klubbene ble forelagt et forslag om å gå inn i samarbeidet med kr 75’
Styret må ha mer informasjon fra Wang før vi kan ta en avgjørelse om SSK ønsker å delta i dette
trengingsfellesskapet.

RA

149/19 Status Kristiansand – Hovden
4 lag er påmeldt Color line tour, med ønsket start mellom kl 06:00 og 07:00. Pr. nå er 70-80 påmeldt, og
50 rom er reservert.
Det er, etter ønske, påmeldt et eget damelag, og Gro Aagaard har sagt seg villig til å lede dette laget.

Info

150/19 Rekrutter
Det ble fremlagt et forslag om at rekruttene får laget seg en egen genser. Med innsats fra rekruttgruppen
m/foreldre mener styret det burde være en overkommelig oppgave å samle inn sponsormidler til en slik
genser. Hensikten skal være at rekruttene selv skal være med å samle inn midler til sin egen satsing.
Dette prosjektet vil ikke ha noen kostnader for klubben.

HA

151/19 Status premier etter sesong 2019.
Elisabet legger ut oversikt over premier som skal deles ut på årsmøtet.
Ole Petter sørger for at premier blir kjøpt inn, slik at alt er klart og kan bli delt ut på årsmøtet.

ET/OPS

152/19 Status budsjett.
Styret
Styret hadde en gjennomgang budsjettet for 2019, i tillegg ble første forslag til budsjett for 2020 satt opp.

--------------------Styrets medlemmer og oppgavefordeling:
Oppgaver:
Navn:
Leder
Rune Andresen
Nestleder
Per Kristian Kirkhus
Økonomiansvarlig
Sekreteriat, styreoppgaver
Kontaktperson elite
Kontaktperson rektrutter
Medlemsansvarlig

Anette Eriksen
Elisabet Trevland
Jørn Undseth
Håkon Arvesen
Roy Kjønnerød

Telefon:
92408930
40220881
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: Dato og tid avtales nærmere. Sted: Skolmar 32 (University/Russeservice)

