Styremøte Tromsø Cykleklubb

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

NR

7. mai 2018
18:00-20:00
Tromskraft
Snorre Manskow Sollid, Helljar Juliussen, Vidar Stensen, Anita Hansen, Kristin Nilsen
Erik Steene
Snorre Manskow Sollid

SAK
Fast oppfølging:
1. Informasjonssaker
a. Gjennomført kurs KlubbAdmin
b. Deltatt på informasjonsmøte om antidoping – Erik Steene informerer.
c. Sykkelkarusell
2. Status økonomi (utgår)
3. Status ritt og –planlegging
4. Status sportslig opplegg (utgår)
a. Ungdomsgruppe
b. Jentesatsing
c. øvrige
5. Saker til neste møte
Saker merket i grått er ikke avsluttet, og tas videre til neste møte

24/18

Dekning av udokumenterte utlegg til styrets medlemmer
Styrets medlemmer har udokumenterte utgifter knyttet til bruk av bil (bensinutgifter,
parkeringsutgifter). Tidligere år har styrets medlemmer blitt gitt et rundbeløp a kroner
1000 kroner for dekning av slike utgifter.
Vedtak:
Styrets medlemmer gis 1000 kroner for udokumenterte utgifter knyttet til styrearbeidet.
Hvert enkelt styremedlem melder kontonummer til kasserer (Monica Ramsvik).

14/18

Tromsørittet – RM 2018
Vedtak fra møte 20.03.18:
Tromsø cykleklubb påtar seg RM for 2018. Arrangementet legges til helgen 2. og 3. juni
2018. Arrangementet planlegges med landeveisritt lørdag 2. juni. Temporitt og gateritt
arrangeres søndag 3. juni. Landeveisrittet planlegges med start og mål i området ved
Eidkjosen med Sør-Kvaløya rundt som den lengste løypa. Kortere løyper avklares før rittet
søkes godkjent og terminfestes. Temporitt planlegges som bakketempo med mål på toppen
av Finnvikdalen. Gateritt planlegges på egnet sted uten behov for avstengning av trafikk.
Helljar gis i oppdrag å planlegge detaljer omkring alle løypevalg.
Vedtak fra møte 17.04.18:
Snorre og Helljar utarbeidet søknad til Politi, veimyndighet og kommunen. Rittet er nå
godkjent (søknad med vedlegg og godkjenning vedlegges). Søknaden danner utgangspunkt
for den videre detaljplanleggingen. Fra tidligere gjennomførte ritt er det laget en
”huskeliste” med viktige kontaktpersoner for ulike forhold (vedlegges).Følgende forslag til
inndeling og ansvar av/for arbeidsoppgaver diskuteres under møtet:
1. Rittledelse, informasjon, regelverk, beredskapsplan (Snorre)
2. Terminliste, påmelding, sekretariat (Kristin)
3. Arena- og løypeansvar (inkluderer nabovarsler, tidtaking og speaker) (Helljar og
Erik)
4. Vakthold, sanitet og sikkerhet (Vidar)
5. Kafe´, garderober og lokaler (Anita)
6. Sponsorarbeid (Kristin)
Med utgangspunkt i rittplanen fordeles ansvar som angitt i forslaget. Egne arbeidsmøter
planlegges. Hver ansvarlig knytter til seg en person til utenfor styret for bistand i arbeidet.
Første møte avholdes mandag 7. mai kl. 1800, Tromskraft. Påfølgende planlagt styremøte
14. mai vil også i all hovedsak benyttes til planlegging av RM.
Under møtet:
Gjennomgang av rittinformasjon og løyper. Det er behov for noen justeringer.
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Vi gjennomgår vedlagt forslag til spesifisert tidsplan og ansvarsområder, samt tidligere
benyttet ritthåndbok (også vedlagt). Tidsplanen gjennomgås, fyller inn mer informasjon og
tydeligjør ansvar til den enkelte.
Eventuelt/saker til neste møte
•

Behov for utstyr til arrangementer

•

Neste møte 14.05.18 kl 1630 (Forskningsparken)

