Protokoll fra styremøte nr. 4/2021 den 25. nov. 2021
Tilstede:
Rune Andresen (RA)
Per Kristian Kirkhus (PKK)
Geir Andreas Olafsen (GAO)
Tomas Svendsen (TS)
Kari Bettum (KB)
Roy Kjønnerød (RK)
Jeanett Sundan Røed (JSR)
Sak/År

Ikke tilstede:
Maud Arnesen (MA)
Anders Lind (AL)
Maria Tho (MT)

Sted:
Skolmar 32
(University/Russeservice)
Protokollfører:
Roy Kjønnerød (RK)

Innhold

17/21 Gjennomgang av sakene og punktene i protokollen fra forrige SSK styremøte den 15. sept. 2021.
.
Sakene ble gått gjennom. Alle aktuelle punkter er løst, blir løst eller fremgår nedenfor i denne protokollen.
Ikke
. tilstede:
18/21. SSK’s sportslige aktiiteter i 2022
.
Anders Lind utarbeidet til behandling i styremøtet første utkast til plan for klubbens sportslige aktiviteter i 2022.
.
Styret vil konkretisere planen videre. Målet er å lage en samlet oversikt med datoer for alle sportslige aktiviteter i
.
2022. Styrets sportsplan for 2022 vil gi klubbens medlemmer et allsidig tilbud der klubbritt, ukentlige treninger i
klubbens grupper, samlinger m.v. inngår.
Styret vil i 2022 minne klubbens medlemmer om at Sandefjord sykleklubb er en aktivitetsbasert klubb. For å
kunne arrangere ritt for medlemmene, er klubben avhengig av dugnadsinnsats der vakter kan sørge for
syklistenes sikkerhet og gjennomføringen av ritt. Dette har klubben gjort klart flere ganger, bl.a. i
Forfall: medlemsbetingelsene som alle medlemmer har fått tilsendt. Styret vil før utsendelse av faktura for betaling av
Jørn Undseth
(JU)medlemskontigent gjenta at betaling av medlemskontigenten for 2022 vil innebære at dugnad som vakt
neste års
Elisabeti 2022
Trevland
er en(ET)
del av medlemsbetingelsen som medlemmene må akseptere.
Steinar Ytrevik (SY)
Ole Petter
Sølvesen (OPS)
19/21
Medlemsmøter
i 2022 – budsjett
.
Styret ønsker i 2022 å arrangere flere klubbmøter. Dersom forholdene gjør det mulig, ønsker styret å arrangere
Sted: 2 medlemsmøter vår og 2 medlemsmøter høst. Styret vil foreslå overfor årsmøtet i 2022 at klubben avsetter inntil
University
Skolmar
Kr. AS,
100.000.i 2022 til medlemsmøter slik at eksterne bidragsytere kan inviteres.
Protokollfører:
20/21
Årsmøte 2022
Roy Kjønnerød
Klubbens(RK)
neste årsmøte ble fastsatt til torsdag 10. mars 2022. Styret kommer tilbake til medlemmene i god tid
med nærmere informasjon om klokkeslett og møtested samt utsendelse av årsmøtedokumentene.
21/21 Årsrapporten for 2021
Styret fordelte oppgavene med å lage årsrapporten for 2021 og framdriftsplanen for ferdigstillelse.
Årsrapporten vil foreligge i god tid før årsmøtet.
22/21 Klubbens økonomiske status pr. 25. november 2021
Klubbens økonomiske status viser at klubben har hatt god økonomi i 2021. Fordi aktivitetene i klubben ble
mindre i 2021 enn planlagt, har klubben hatt lavere kostnader enn budsjettert. Dette vil gi klubben et større
økonomiske overskudd enn budsjettert i 2021 som igjen gir klubben økt økonomisk handlingsrom i 2022.
23/21 SSK-Bikepark – ny søknadsrunde TH-stiftelsen
Banemester Håkon Arvesen og rekruttansvarlig vil foreta en gjennomgang på hva SSK ønsker og trenger for
videre utvikling av SSK-BikePark. Dette vil danne grunnlaget for en evt. ny søknad til TH-stiftelsen i 2022.
24/21 Status E-sport
SSK-rekrutter har hatt flere E-sport-treninger på Swift ledet av Silje Nedland Molnes.
Disse treningene har fungert veldig bra og vil bli gjennomført hver torsdag fremover.
25/21

Organisasjonsplan i SSK og nærmere oppgavefordeling i 2022
Styret vil arbeide med klubbens organisasjonsplan og også se nærmere på klubbens oppgavefordeling i 2022.

.

Annet:
Sparebank 1 Stiftelsen BV har tildelt Sandefjord sykleklubb Kr. 200.000.- til innkjøp av landevei
utlånsykler til SSK-rekrutter og diverse trenings- og arrangementsutsyr.
Styret, lederne for SSK-rekrutter, arrangementsansvarlig og flere ser fram til at klubben kan gjøre nye ansaffelser
i første del av 2022.til det beste for klubbens medlemmer.

Ansvar

Sandefjord Sykleklubb har kjøpt 2 hjertestartere
Den ene hjertestarteren er utplassert hos SSK-rekrutter ved Tomas Svendsen.
Den andre hjertestarteren er utplassert hos SSK «voksne» ved arrangementsansvarlig Geir Andreas Olafsen.
Sandefjord Sykleklubb har inngått avtale med Gro Aagaard som vil gjennomføre kurs i hjerte-lunge-redning og
bruk av hjertestarter første kvartal 2022.

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
Tomas Svendsen
Kari Bettum
Roy Kjønnerød

Telefon:
92408930
40220881
41437255
48184559
90864352
97799226
90039104
90743511

Epost-adresse:
leder@sandefjord-sykleklubb.no
perkristian@sandefjord-sykleklubb.no
kasserer@sandefjord-sykleklubb.no
geir.andreas@sandefjord-sykleklubb.no
anders.lind@transtech.no
tomassvendsen@hotmail.com
kbettum@hotmail.com
medlem@sandefjord-sykleklubb.no

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

