Protokoll fra styremøte nr 3/2020
Tilstede:
Rune Andresen (RA)
Per Kristian Kirkhus (PKK)
Anette Eriksen (AE)
Roy Kjønnerød (RK)
Ikke tilstede:
Tone Olafsson (TO)
Amy Edvardsen (AE)
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Ikke tilstede (forts):
Jørn Undseth (JU)
Elisabet Trevland (ET)
Ole Petter Sølvesen (OPS)
Håkon Arvesen (HA)
Elisabeth Trevland (ET)
Steinar Ytrevik (SY)

For øvrig tilstede:
Maud Arnesen (MA)
Møtetid:
Tirsdag 12. mai 2020
Sted:
University AS, Skolmar
Protokollfører:
Roy Kjønnerød (RK)

Innhold

Ansvar

Revidering av budsjettet i 2020 for SSK p.g.a. smittevernstiltakene i Norge etter 11. mars

Styret

Styret viste til styrets forslag til SSK’s budsjett for 2020 vedtatt i styrets møte den 12. februar d.å..
Styrets budsjettforslag for 2020 ble sendt alle medlemmer den 11. mars d.å. som et av saksdokumentene
til SSK’s årsmøte den 25. mars d.å. som styret hadde innkalt til. Styret sendte 11. mars alle medlemmer
Forfall: melding om at årsmøtet i SSK den 25. mars måtte avlyses p.g.a. pålegg om smitteverntiltak.
Jørn Undseth (JU)
Elisabet Trevland
(ET) nestleder og medlemsansvarlig er blant de som Valgkomiteen har foreslått til verv i SSK fra
Styrets leder,
Steinar Ytrevik
(SY)
2020. Disse fant det naturlig å ha et møte med kasserer for å revidere inntektsposter og utgiftsposter i
Ole Petterbudsjettet
Sølvesen for
(OPS)
2020 som den 11. mars ble fremlagt for medlemmene. Maud Arnesen ble også invitert til
møtet da Valgkomiteen har foreslått Maud som kasserer/økonomiansvarlig i SSK fra 2020. Øvrige
Sted:
styremedlemmer og varamedlemmer som ikke er på valg i 2020 ble ikke invitert til selve møtet p.g.a.
University smittevern-regler
AS, Skolmar
m.v.. Disse får tilsendt styrets forslag til revidert budsjett i SSK for 2020 til godkjenning,
herunder også invitasjon til kontakt pr. telefon, epost m.v. om revidert budsjett for 2020 i den grad disse
Protokollfører:
ønsker dette.
Roy Kjønnerød (RK)
Inntektspostene og utgiftspostene ble gjennomgått på nytt. De tilstedeværende fra styret drøftet hvilke
antatte konsekvenser smittevern-reglene i Norge m.v. vil få for SSK’s inntekter og utgifter i 2020.
På grunnlag av dette ble forslag til revidert budsjett for 2020 i SSK vedtatt.
Forslag til revidert budsjett for 2020 i SSK sendes til samtlige medlemmer og varamedlemmer i styret
samt Maud Arnesen etter møtet.
---------------------

Styrets medlemmer og oppgavefordeling:
Oppgaver:
Leder
Nestleder

Navn:
Rune Andresen
Per Kristian Kirkhus

Telefon:
92408930
40220881

Økonomiansvarlig
Sekreteriat, styreoppgaver
Kontaktperson elite
Kontaktperson rekrutter
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)

