Protokoll fra styremøte nr. 2-2022 den 19. mai 2022
Tilstede:
Rune Andresen (RA)
Per Kristian Kirkhus (PKK)
Tomas Svendsen (TS)
Maud Arnesen (MA)
Geir Andreas Olafsen (GAO)
Kari Bettum (KB)
Roy Kjønnerød (RK)
Sak/År

Tilstede (forts.):
Jeanett Sundan Røed (JSR
Maria Tho (MT)

Sted:
Skolmar 32
(University/Russeservice)

Ikke tilstede:
Anders Lind (AL)

Protokollfører:
Roy Kjønnerød (RK)

Ansvar

Innhold

Ikke tilstede:
09/22
Gjennomgang av sakene og punktene i protokollen fra forrige SSK styremøte den 7. mars 2022.
.
Sakene ble gått gjennom. Alle aktuelle punkter er løst, blir løst eller fremgår nedenfor i denne protokollen.
10/22.
.
.
11/22
.

Overføring av beløp fra klubbens driftskonto til klubbens plasseringskonto i bank
Styret vedtok å overføre Kr. 500.000.- til plasseringskonto med høyere rente..

Eventuelt klubblokale i framtiden ?
Styret mener det vil kunne være positivt for medlemmene hvis klubben kan finne et klubblokale med gunstig
plassering og akseptabel årlig kostnad dersom noen av klubbens medlemmer kan sørge for ettersyn, rengjøring og
enkelt vedlikehold av lokalet. Styret vil gjerne motta informasjon hvis noen vet om et lokale som kan være aktuelt.
Forfall:
Jørn Undseth
(JU)
12/22
Vakter til
årets gjenstående ritt
Elisabet
Trevland
(ET)
Arrangementsansvarlig
har sendt medlemmene en oversikt over klubbens ritt og behov for vakter der
Steinarmedlemmene
Ytrevik (SY) blir anmodet om å bekrefte tilbake at de stiller som vakter på oppsatt ritt og tidspunkt. Styret
Ole Petter
Sølvesen
(OPS)
registrerer
at medlemmene
har vist lav positiv respons på å stille som vakter på de tidspunktene som klubbens
arrangementsansvarlig har sendt ut for de enkelte klubbrittene denne sesongen. Flere av styrets medlemmer går
Sted: nå inn i arrangements-teamet for årets ritt og vil kontakte medlemmene på nytt. Det er kun 4 klubbritt som gjenstår.
University
AS,
Skolmar medlemmene sterkt til å svare positivt på styrets direkte-henvendelser for å få vakter til disse
Styret
oppfordrer
rittene.
Protokollfører:
Roy Kjønnerød
13/22
Annet (RK)
Ingen saker.
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

