Protokoll fra styremøte nr 4/2020 den 6. august 2020
Tilstede:
Rune Andresen (RA)
Maud Arnesen (MA)
Geir Andreas Olafsen (GAO)
Håkon Arvesen (HA)
Roy Kjønnerød (RK)
Maria Tho (MT)

Sak/År

Ikke tilstede:
Per Kristian Kirkhus (PKK)
Anders Lind (AL)
Kari Bettum (KB)
Jeanett Sundan Røed (JSR)

Sted:
University AS, Skolmar
Protokollfører:
Roy Kjønnerød (RK)

Ansvar

Innhold

Ikke tilstede:
22/20
Konstituering av nytt styre
.
Rune Andresen konstituerte det nye styret. Oppgavefordelingen i styret ble gjennomgått. Status og videre
.
framdrift innenfor klubbens og styrets aktiviteter ble kort gjengittt. Styret ser fram til klubbens aktiviteter framover.
.
Økt aktivitet i 2021 er et prioritert satningsområde.
.
23/20 Samarbeidet mellom Styret og Kontrollutvalget får høy prioritet
.
Styret ser positivt på årsmøtets valg av Kontrollutvalg blant klubbens medlemmer. Kontrollutvalget har viktige
.
oppgaver. Styrets samarbeid starter så snart som mulig. Rune Andresen kontakter Kontroll-utvalget for et snarlig
.
møte.
.
Forfall:Flere løypevakter og stasjonærvakter ønskes blant medlemmene i SSK
24/20
(JU) at flere av klubbens medlemmer blir godkjente løypevakter og stasjonærvakter.
. Jørn Undseth
Styret ønsker
Trevland
(ET) tar kontakt med Raymond Ystenes og Steinar Ytrevik som er klubbens ressurspersoner på dette
. ElisabetRune
Andresen
Ytrevik (SY)
. Steinar området.
Gjennomgått løypevaktkurs ( kort selvstudium på nett) er forutsetningen for å ta kompeansebeviset
(OPS)( selvstudium og ettermiddags-samling med kompetanseprøve ).
. Ole Petter
somSølvesen
stasjonærvakt
.
Styret håper at flere av klubbens medlemmer er positive til dette tiltaket.
. Sted:
University
AS, Skolmar utsettes inntil videre på grunn av smitterisiko
25/20
Medlemsmøter
.
Pr. dato mener styret det er vanskelig å gjennomføre medlemsmøter slik styret ønsker at medlemsmøtene skal
. Protokollfører:
gjennomføres. Besøkstallene på medlemsmøtene har vært høye og avstandsregler m.v. stiller store krav til
(RK)og gjennomføringen. Styret arbeider med alternativer der klubbens medlemmer kan samles.
. Roy Kjønnerød
møtelokalet
.
.26/20 Nye medlemmer fra 1. september d.å. får redusert medlemskontigent ut året
Styret innfører redusert medlemskontigent ut året for nye innmeldinger fra 1. september.
Medlemskontigenten fra 1. september og ut året settes til Kr. 100.- pr. person.
Roy Kjønnerød publiserer dette på veggen til klubbens grupper på Facebook.
Neste styremøte: Dato og tid avtales nærmere. Sted: Skolmar 32 (University/Russeservice)
Styrets medlemmer og oppgavefordeling:
Oppgaver:
Leder
Nestleder
Økonomiansvarlig
Arrangementsansvarlig
Sportslig anvarlig
Kontaktperson rekrutter
Sekretariatsansvarlig
Medlemsansvarlig

Navn:
Rune Andresen
Per Kristian Kirkhus
Maud Arnesen
Geir Andreas Olafsen
Anders Lind
Håkon Arvesen
Kari Bettum
Roy Kjønnerød

Telefon:
92408930
40220881
41437255
48184559
90864352
90557226
90039104
90743511

Epost-adresse:
rune@university.no
perkristian@sandefjord-sykleklubb.no
kasserer@sandefjord-sykleklubb.no
geir.andreas@ojmur.no
anders.lind@transtech.no
haakon.arvesen@online.no
kbettum@hotmail.com
roykjnrd@gmail.com

Varamedlemmer: Maria Tho, tlf. 98207353, epost: 2mariatho@mail.com
Jeanett Sundan Røed, tlf. 95838837, epost: jroed1@yahoo.no
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