Protokoll fra styremøte nr 1/2020:
Tilstede:
Rune Andresen (RA)
Per Kristian Kirkhus (PKK)
Anette Eriksen (AE)
Håkon Arvesen (HA)
Roy Kjønnerød (RK)
Tone Olafsson (TO)
Amy Edvardsen (AE)

1/20

Forfall:
Jørn Undseth (JU)
Elisabet Trevland (ET)
Steinar Ytrevik (SY)
Ole Petter Sølvesen (OPS)

Møtetid:
Onsdag 15. januar 2020
Sted:
University AS, Skolmar
Protokollfører:
Roy Kjønnerød (RK)

Innhold

Ansvar

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

Styret
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Ny lov for Sandefjord Sykleklubb, sist endret av Styret 07.01.2019.
Vestfold og Telemark Idrettskrets har bedt styret i SSK om å endre tekst i enkelte paragafer. Styrets leder RA/RK
Forfall: besvarer henvendelsen og ber samtidig om et møte for å oppklare en ukorrekt oppfatning om enkelte
forhold
Jørn Undseth
(JU)i SSK. Møtet vil finne sted i nær framtid slik at styret kan sende ut korrekt lovtekst til samtlige
medemmer
Elisabet Trevland
(ET)sammen med øvrige saksdokumentene til årsmøtet i mars.
Steinar Ytrevik (SY)
3/20
trening for SSK-Rekrutter. Hvem er trenere i 2020? Hvordan skal dette organiseres?
Ole
PetterOrganisert
Sølvesen (OPS)
HA
SSK sender en delegasjon på NCL’s trenerkurs 1. og 2. februar. Etter dette kurset vil Håkon Arvesen
invitere
SSK’s
kursdeltakere
til
en
samtale
for
å
avklare
hvem
som
kan
ivareta
trener-oppgavene
og
Sted:
organisering av treningen for rekruttene blir fremover.
University hvordan
AS, Skolmar
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Hvilke ritt og hva slags premier m.v. må styret ha oversikt over ? Hvem bestiller premier ?
Protokollfører:
Elisabeth
Roy Kjønnerød
(RK)Trevland har laget en god oversikt. Ole Petter Sølvesen bestiller premier m.v. for ritt i 2019 i
henhold til oversikten. Roy Kjønnerød bistår ved eventuelle behov.

OPS/RK
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Medlemskontingent 2020
Roy Kjønnerød har avklart med NIF at både medlemskontigent og familiekontigent kan benyttes i 2020.
Betalingsinfomasjon og anmodning om betaling av medlemskontigent/familiekontigent ble sendt ut til
samtlige medlemmer den 10. januar d.å.
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Politiattest-ansvarlig i SSK. Oversikt over hvem i SSK som har politiattest.
Leder i Sandefjord Sykleklubb har siden mars 2019 utpekt Håkon Arvesen til å sørge for at alle trenere
for SSK-Rekrutter har politiattest. Styret i Sandefjord Sykleklubb tildeler oppgaven som politiattestansvarlig i Sandefjord Sykleklubb til Håkon Arvesen også fremover. Roy Kjønnerød registrerer
politiattest-ansvarlig og personer med politiattest inn i SSK’s nye system for medlemsadministrasjon.
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Æresmedlemmer og livstidsmedlemmer i SSK.
Roy Kjønnerød kontakter Idrettens Support for å få fremskaffet en total oversikt over hvem som er
æresmedlemmer og livstidsmedlemmer i SSK. Disse opplysningene legges inn i Medlemsadministrasjon

RK
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SSK’s kontantbeholdning innestående på konto i Sparebank 1
SSK har for tiden ca. 1,3 millioner på konto i Sparebank 1. I løpet av kort tid antar styret at ytterligere ca.
Kr. 180.000-190.000 i medlemsavgifter for 2020 vil være inne på konto. Styret besluttet å plassere
1 million kroner på en høyrente-konto i Sparebank 1. Anette Eriksen tar nødvendig kontakt med bank.

AE
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SSK’s budsjett for 2020
Styret arbeidet videre med forslag til SSK’s budsjett for 2020. Styret har som plan å sluttføre dette
arbeidet i god tid før utsendelse av dokumenter til SSK’s årsmøte i mars.

Styret

10/20

SSK’s neste medlemsmøte ble fastsatt til onsdag 4. mars på Fevang grendehus

Styret
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SSK’s årsmøte for 2020 ble fastsatt til onsdag 25. mars på Fevang grendehus

Styret

12/20

Ordning med støtte-medllemmer i SSK ?
Styret er positiv til å innføre en ordning med støttemedlemmer i SSK. Roy Kjønnerød fikk i oppgave å
fremskaffe oversikter som viser hvor mange aktive medlemmer og utmeldte medlemmer SSK har
innenfor ulike aldersgrupper før styret endelig beslutter å innføre ordningen.

RK
Styret

RK

RA/HA
RK
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Ny informasjonfra NCL om lisenstypene i 2020 og hva de ulike lisenstypene dekker
Roy Kjønnerød sender i løpet av nær framtid ut årets nye informasjonfra NCL om lisenstypene i 2020 og
hva de ulike lisenstypene dekker. Lisensene koster lite og forsikringsordningene er gode.
Alle voksne og alle barn som driver med sykkeltrening m.v. bør ha lisens etter styrets oppfatning.
---------------------

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
haakon.arvesen@online.no
roykjnrd@gmail.com

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

RK

