Protokoll fra styremøte nr 5/2020 den 6. oktober 2020
Tilstede:
Rune Andresen (RA)
Maud Arnesen (MA)
Geir Andreas Olafsen (GAO)
Roy Kjønnerød (RK)
Per Kristian Kirkhus (PKK)
Anders Lind (AL)
Kari Bettum (KB)
Jeanett Sundan Røed (JSR)
Sak/År

Ikke tilstede:
Håkon Arvesen (HA)
Maria Tho (MT)

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

Innhold

Ansvar

27/20 Gjennomgang av sakene og punktene i protokollen fra forrige møte den 6. august d.å.
.
Sakene ble lest gjennom. Alle aktuelle punkter er løst, blir løst eller fremgår nedenfor i denne protokollen.
. Ikke tilstede:
.28/20 Kontrollutvalget
.
Rune Andresen og Maud Arnesen har hatt et konstruktivt møte med Kontrolutvalgets medlemmer. Styret vil
.
sende protokoll fra alle styremøtene fremover til Kontrollutvalgets medlemmer. Styret ser positivt på årsmøtets
.
valg av Kontrollutvalg blant klubbens medlemmer. Kontrollutvalget har viktige oppgaver.
.
29/20 Årshjul for sentrale oppgaver for SSK’s styre m.v. i løpet av et kalenderår
.
Roy Kjønnerød tar ansvaret for å lage et årshjul med sentrale oppgaver for SSK’s styre m.v. i løpet av et
.
kalenderår. Første utkast vil bli utarbeidet så snart som mulig og sendt til styrets medlemmer og varamedlemmer
.
slik at disse kan bidra med innspill og utfyllende opplysninger som vil være nyttige i en slik oversikt.
. Forfall: Årshjulet vil være et dokument som i det kommende året vil få mange suppleringer, endringer og revisjoner før
(JU) blir så komplett som ønskelig. Årshjulet vil også være nyttig for de tilltsvalgte som vil bli valgt inn i
. Jørn Undseth
dokumentet
Elisabetstyret
Trevland
m.v. (ET)
i årene framover.
Steinar Ytrevik (SY)
Ole Petter
Sølvesen
(OPS)
.30/20
Historien
til Sandefjord
sykleklubb: Styret ønsker sterkt å videreføre tiltaket med å lage et nytt
.
jubileumshefte. Hvem kan ta ansvar?
. Sted: Styret ønsker sterkt at at noen i Sandefjord Sykleklubb påtar seg oppgaven med å lage et nytt jubileumhefte om
AS, Skolmar
. University
sykleklubben.
Klubben nærmer seg 90 år og det er viktig å ta vare på klubbens historie. Styret tenker seg at
første fase vil være å samle inn det som er mulig av bilder, informasjon om hvem har oppnådd hvilke rittresultater
Protokollfører:
osv. samt tekst-redegjørelser som kan sammenstilles i et jubileumshefte. Rune Andresen vil på Facebook
Roy Kjønnerød
oppfordre(RK)
de som kan tenke seg å bidra til dette om å ta kontakt. Roy Kjønnerød vil sende ut en epost til alle
medlemmer med en tilsvarende oppfordring.
.
31/20 Gamle Facebook-sider
Styret vil lage et system ( jfr. årshjulet ) som minner om at det blir gjennomført at nåværende leder, nestleder
eller andre i det nåværende styre har administratoransvaret for klubbens gamle Facebook-sider. Per Kristian
Kirkhus sørger for at han nå blir administrator for klubbens gamle Facebook-sider slik at han og styret har
oversikten over det som har skjedd tidligere i klubbens regi på Facebook.

Styret

32/20

Neste medlemsmøte i Sandefjord Sykleklubb blir arrangert 5. november d.å. .
Rune Andresen og Roy Bjelke har inngått avtale med Rica Park Hotel. Per Kristian Kirkhus vil kunngjøre
arrrangementet på Facebook og gi nærmere informasjon og detaljer om programmet m.v.
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33/20

Sportslig kalender i 2021 for Sandefjord Sykleklubb
Styret ser for seg følgende ritt-kalender i 2021:
- Fatrittet : 30.03.2021
- Vestfold Cup : Vår / Sommer / Høst 2021
- Sandefjord Tour : 01.06.2020
- TEVEBU : Vår / Sommer / Høst 2021
- Bergkongen : 10.08.2021
- Klubbmesterskap Tempo : 24.08.2021
- Klubbmesterksap Fellesstart : 31.08.2021
- Klubbmesterskap Terreng : 24.10.2021
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Styret

Styret ser for seg følgende treninger / samlinger / øvrige ritt i 2021:

Styret

- Spinning på e2: Høst / Vinter / Vår 2020 / 2021
- Rekruttsamling Vår : Ansvarlig Per Kristian Kirkhus
- Vårtur Storås 1. – 2.mai.2021 : Ansvarlig: Maud Arnesen
- Spinn terreng Lørdag : Vår / Sommer/ Høst 2021
- Rekrutt : Vår / Sommer/ Høst 2021. Ansvarlig Per Kristian Kirkhus
- Ung Elite : Vår / Sommer/ Høst 2021. Ansvarlig Per Kristian Kirkhus
- Runar Express Tirsdag / Lørdag. Vår / Sommer 2021. Arrangeres av Runar
- Felles treninger for lag til Colorline Tour. Vår 2021.
- Colorline Tour : Lørdag 29. mai.2021: Ansvarlig : Rune Andresen
- Trondheim-Oslo: 18. – 19-.juni 2021. Arrangeres av Runar.
- Strømstad-tur : Sommer 2021. Ansvarlig Roy Bjelke
- Pettachi-treninger Tirsdager : Vår / Sommer / Høst. Ansvarlig Rolf Christensen
- Søndagstreninger SSK Rød og SSK-Hvit: Vår / Sommer / Høst 2021
- Rekruttsamling Høst. Ansvarlig Per Kristian Kirkhus
34/20

E-sport
Styret ser positivt på utviklingen som i løpet av kort tid har skjedd innenfor E-sport. Styret ønsker å se nærmere
på om det finnes muligheter for å gi klubbens medlemmer et tilbud om sykkel E-sport forutsatt at dette kan skje
innenfor forsvarlige økonomiske og praktiske rammer. Rune Andresen undersøker nærmere om det er aktuelle
muligheter i Sandefjord.

35/20

Annet
Geir Andreas Olafsen kjøper inn premier og medaljer
Rent Idretslag – bevisstgjøring – Per Kristian Kirkhus inviterer til møte.
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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