Protokoll fra styremøte nr. 3-2022 den 18. august 2022
Tilstede:
Rune Andresen (RA)
Per Kristian Kirkhus (PKK)
Geir Andreas Olafsen (GAO)
Kari Bettum (KB)
Roy Kjønnerød (RK)

Sak/År
Ikke

Ikke tilstede
Jeanett Sundan Røed (JSR)
Maria Tho (MT)
Tomas Svendsen (TS)
Maud Arnesen (MA)
Anders Lind (AL)

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

tilstede:
Innhold

Ansvar

14/22 Gjennomgang av sakene og punktene i protokollen fra forrige SSK styremøte den 19. mai 2022.
.
Sakene ble gått gjennom. Alle aktuelle punkter er løst, blir løst eller fremgår nedenfor i denne protokollen.
15/22. Klubbens økonomiske status
.
Klubbens økonomi er fortsatt god. Årets gjenstående utgifter vil bli dekket via klubbens driftkonto. Styret forventer
.
et positivt driftsresultat ved årets slutt.
16/22 Oppstått konflikt i treningsområder - status
Forfall:
.
Styrets leder orienterte om status i saken. Sykleklubben vil avvente tilbakemelding fra Sandefjord kommune før
Jørn Undseth
klubben(JU)
vurderer saken videre.
Elisabet Trevland (ET)
SteinarGavefond
Ytrevik (SY)
17/22
Sparebank 1 i 2023
Ole Petter
Sølvesen
Klubben
ønsker(OPS)
å sende søknad om midler fra Sparebank1’s gavefond-utdeling i 2023. Styret vil vurdere nærmere
hvilke forhold som det vil bli redegjort for i søknaden.
Sted:
University
AS, Skolmar
18/22
Klubben
medlemmer - status
Klubben har nå over 300 medlemmer. Årets medlemmer betaler medlemskontingenten og det benyttes lite
Protokollfører:
ressurser på faktura-oppfølging.
Roy Kjønnerød (RK)
Klubben vil også i år tilby nye medlemmer Kr. 100 i medlemsavgift fra 1. september for gjenstående del av 2022.
19/22

Framtidige klubbritt og konkurranser fra 2023
Styret vil drøfte gjennomføring av neste års ritt etter sesongslutt.

20/22

Neste medlemsmøte vil bli onsdag 5. oktober d.å. på Fevang Grendehus
Leder jobber med to medlemsmøter som skal arrangeres før jul. Det første medlemsmøtet denne høsten er
fastsatt til onsdag 5. oktober.
Medlemsmøter er en prioritert aktivitet som det er satt av til ressursser til og som styret anser som en svært viktig
arena der medlemmene kan samles og bygge klubbfølelse, særlig i perioder hvor sykkelaktiviteten ikke er så høy.

21/22

Annet
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

