Styremøte Tromsø Cykleklubb

Dato:
Tid:
Sted:
Deltagere:
Forfall:
Referent:

NR
1/2021

21.01.21
18.00-19.30
Skype
Snorre Manskow Sollid, Helljar Juliussen, Tommy Kristiansen, Lasse Wangberg, Roger
Ingebrigtsen, Gro Alteren
Celine Hausner
Snorre Manskow Sollid

SAK
Informasjonssaker/oppfølging
•

2/2021

Kontaktet av Arktisk Arena (Hugo Bardo) vedrørende anlegg for sykling knyttet til
utbygging på Kvaløya. Vi vil bli invitert inn til diskusjon omkring potensialet.
• Ungdomsgruppen har meldt behov for innkjøp av 2 nye lånesykler a 16.500,- per
stk.. Tilbud er gitt fra Perfekt prosjekt. Styrets leder har gitt godkjenning for
innkjøp, slik at kostnaden går på regnskap for 2020. Perfekt prosjekt har også gitt
tilbud på smartruller (4.900,-). Det er foreløpig ikke gitt tilsagn på innkjøp av disse.
Ungdomsgruppen har ikke oppgitt hvor mange som ønskes innkjøpt.
• Tidspunkt for åpning av nettbutikk for klubbdrakter? Tidligere besluttet dato er 1.
februar.
Forberedelse til årsmøte
•
•
•
•
•
•
•

Tidspunkt foreslås til torsdag 23. mars 2021
Innkalling minst 1 mnd før møtet – SMS
o Fysisk eller digitalt møte?
Saksliste
o Etter fast mal (angitt i klubbens lover) – SMS
o Sendes ut minst 1 uke før årsmøtet
Årsberetning – SMS
Regnskap – Monica Ramsvik bes legge dette frem i neste møte
Budsjett 2020 – Forslag til neste møte for behandling der. Monica Ramsvik legger
frem forslag
o Fastsette medlemskontigent
Innmeldte saker

23/2020

o Fra medlemmer
o Fra styret
• Valg:
o Avklare hvem som er på valg, og gi oppdrag til valgkomiteen – SMS:
§ Roger Ingebrigtsen på valg som styremedlem
§ Monica Ramsvik på valg som regnskapsansvarlig
§ Det må avklares om øvrige verv er på valg (alle valgt i 2020)
Barents summer games 2021 – oppfølging
BSG 2021 er besluttet utsatt. Det er foreløpig uklart om det blir utsatt til 2022 eller 2023.

29/2020

Rittplan 2021
Som en følge av utsettelse av BSG 2021 utgår klubbens planlagte ritt til høsten. Styret bør
vurdere å erstatte dette med et annet ritt. Om et annet ritt skal gjennomføres, bør en helg i
august velges for å unngå kollisjon med Skaidi Xtreme. Et kompakt og sentrumsnært
terrengritt med mulighet for et eget barneritt kan gjennomføres i Folkeparken. Alternativt
er landeveisritt ex. Vollan-Tromsø. I rittplanen for BSG 2021 var løypealternativ for
gateritt planlagt sentrumsnært. Løypen bør vurderes benyttet knyttet til landveishelgen i
juni.
Forslag til beslutning:

3/2021

Som en følge av utsettelse av BSG 2021 vil Tcyk arrangere terrengritt fortrinnsvis i
Folkeparken. Valg av tidspunkt gjøres i møtet
Årshjul 2021
Forslag til årshjul vedlagt sakslisten. Gjennomgås i møtet.
Forslag til beslutning:
Gjennomgått og justert årshjul besluttes.

4/2021

Eventuelt/saker til neste møte – tidspunkt?
•

Rittplanlegging – forberedelser.

•

Plan for utetreninger

•

Plan for oppstart av «sosial» sykling

•

Behov for vaktkurs 2021

