Protokoll fra styremøte nr. 1-2022 den 7. mars 2022
Tilstede:
Rune Andresen (RA)
Per Kristian Kirkhus (PKK)
Tomas Svendsen (TS)
Maud Arnesen (MA)
Anders Lind (AL)
Geir Andreas Olafsen (GAO)
Roy Kjønnerød (RK)
Sak/År

Ikke tilstede:
Maria Tho (MT)
Kari Bettum (KB)
Jeanett Sundan Røed (JSR)

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

Innhold

Ansvar

01/22 Gjennomgang av sakene og punktene i protokollen fra forrige SSK styremøte den 25. nov. 2021.
.
Sakene ble gått gjennom. Alle aktuelle punkter er løst, blir løst eller fremgår nedenfor i denne protokollen.
Ikke tilstede:
02/22. Årsmøte 2022
.
Forberedelsene til årsmøtet 10. mars er løst.
.
03/22 Økonomisk støtte til utøvere
.
Styrets forslag til budsjett for 2022 har tatt høyde for at klubben også i denne sesongen vil ha flere utøvere på høyt
nivå. Styret vil derfor som for tidligere år dekke påmeldingsavgift.overnatting og reise - fortrinnsvis til aktive ritt. For
andre medlemmer og arrangementer (tur-ritt m.v.) kan det være aktuelt å dekke f.eks. reiseutgifter. Klubben vil i år
ha et kvinne-lag ( ca. 20 stk ) som vil delta på Colorline Tour den 28.mai 2022. Dette laget vil bli støttet med
overnatting og reiseutgifter. Antatt beløp: ca. 35.000.Forfall:
Jørn Undseth
(JU)
I årets budsjett-forslag
er det avsatt Kr.100.000 til Elite ung. Dina Røed er tatt ut til ritt med juniorlandslaget og vil i
Elisabet
år Trevland
få private(ET)
kostnader ved treninger og reiser som ikke dekkes av andre på ca. Kr. 50-65.000. Styret støtter
Steinarsatsning
Ytrevik (SY)
og klubben dekker kostnader etter oppsett og avtale. For øvrige eliteutøvere i løpet av årets sesong vil
Ole Petter
Sølvesen
det, hvis
behov,(OPS)
også bli avsatt budsjettmidler.
.
Sted: Klubbens ritt i 2022
04/22
University
AS, Skolmar
Klubben
vil arrangere følgende ritt i 2022:
03.05.2022
Protokollfører:
Roy Kjønnerød
(RK)
06.06.2022

05/22

Fatritt
Sandefjord Tour

12.06.2022

TON for kids

16.06.2022

Vestfold cup-Furustad

09.08.2022

Bergkongen

16.08.2022

KM Tempo

30.08.2022

KM felles

08.09.2022

Lågendals tempo/Vestfold Cup

15.10.2022

KM Terreng

Vakter og registrering for medlemmer
Arrangementsansvarlig vil om kort tid sende ut en oversikt over klubbens ritt og behov for vakter der medlemmene
blir anmodet om å registrere seg som vakter. Det er viktig for klubben å få registrert hvem som skal ha hvilke
vakter på de enkelte ritt i god tid før sesongstart.

06/22 SSK’s sportslige aktiiteter i 2022
Klubbens plan over sportslige aktiviter for klubbens medlemmer med ukentlige treningsturer i klubbens grupper vil
bli klar om kort tid. Styret vil informere medlemmene i nær framtid.
07/22 Øvrige aktiviteter for medlemmer
Mandag 28. mars kl. 18.00 : Medlemsmøte på Fevang Grendehus. Nærmere informasjon kommer om kort tid.
Lørdag 21. mai : Klubben arrangerer tur til Strømstad. Kostnader vil bli dekket. Roy Bjelke har ansvaret
08/22 Annet
SSK har sendt søknad til TH-stiftelsen på Kr. 230.000 -til dekning av diverse utstyr m.v. til SSK-Bikepark.
Klubbens sponsorer får om kort tid tilsendt årsrapporten for 2021.
.
Obligatorisk løypevaktkurs for foreldre i SSK-rekrutter vil bli vurdert.

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

