Styremøte Tromsø Cykleklubb

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

NR

08.05.19
18:00-20:00
Fylkesbygget
Snorre Manskow Sollid, Helljar Juliussen, Erik Steene
Anders Øverli, Roger Ingebrigtsen, Anita Hansen, Kristin Nilsen
Snorre Manskow Sollid

SAK

19/2019

Informasjonssaker

8/2019

Tromsø triatlonklubb har forespurt mulighet for å bistå dem med stasjonære vakter, mot at
de bidrar på våre ritt. Vi er positiv til dette, og gitt tilbakemelding om behov for stasjonære
vakter ved landeveisrittet Vollan-Tromsø, samt at de er gjort oppmerksom på at temporittet
lørdag kan være aktuelt for dem.
Forberedelser til planlagte ritt 2019 - oppfølging
Fra styremøte 09.04.19 oppdatert under møtet:
Fremdriftsplan med status vedlagt i egen Excel-fil.
1. Karusellritt (søknad sendt 3. februar 2019, godkjent fra politi)
a. Sponsor – Vi ber Martin Jørgensen forsøke å finne sponsor. Anders bistår i
samarbeid med Martin – Rittsponsor.
b. Ansvarlig for gjennomføring av karusellen (Martin Jørgen)
i. Info til nettsiden (Helljar) – Er lagt ut
ii. Legge inn i terminlisten og åpne for påmelding i EQ-timing
(Helljar) – Lagt i terminlisten. Påmelding åpnet. Info lagt på FB.
2. Ritthelgen 1. og 2. juni 2019 (søknad sendt 3. februar 2019, godkjent). Detaljert
oversikt over status på de ulike oppgavene beskrevet i egen excel-fil. Sendes ut til
alle i styret, for oppfølging frem til neste møte.
a. Vaktansvarlig (må avklares med nytt styret). Vidar Stensen er forespurt,
men ønsker selv å sykle Vollan Tromsø. Han er disponibel som vakt på
lørdag. Ansvar for vakthold må plasseres på en i styret. Anders Ø foreslås,
men må avklares. Plassering av skilt vil ikke inngå i dette.
b. Søke støtte fra kommunen. Foreløpig ikke gjort (Snorre)
c. Sponsor (Anders følger opp (husk DnB: Edgar Brox))

d. Kaldfjord skole (Anita) – booket
e. Kvaløysletta skilag/rulleskiløype/Klubbhus? (Snorre) – Forespørsel ikke
besvart fra Kvaløysletta skilag enda, følges opp av Snorre.
f. Nordkjosbotn (startsted, sekretariat og garderobe) (Helljar) - avklart
g. Norsk Folkehjelp (Snorre) – avklart og avtalt
h. Beredskapsplan ferdigstilles med litt justeringer etter tilbakemelding fra
Norsk folkehjelp.
i. Olavsvern/lokaler (Erik) – Avklart. Parkering utfordrende. Rokognosering
avtales av Erik ila de nærmeste ukene.
j. Speaker (Helljar) – Avklart – Kristoffer Brox
k. Tidtaker (Helljar) – Avklart – Ove Åsheim. Vi tar temporittet selv.
l. Transport (sykler og ryttere) (Helljar) – forespurt, avventer tilbakemelding
m. Film/media (Helljar) – Avklart, pris avtalt for filming på alle tre rittene.
n. Videre møteplan for de nærmeste to ukene sendt ut som møteinnkalling i
outlook.
o. Informasjon på nettsiden knyttet til rittene gjennomgått. Justeringer sendt til
webansvarlig for endringer.
p. ”plakat” for utskrift gjennomgått. Mindre justeringer før utsending.
3. Terrengritt 24. august 2019 (Søknad ikke laget, frist ultimo april – Snorre/Helljar)
a. Vaktansvarlig (skal kobles på rolle som vaktansvar i sak 14/2019
b. Sponsor (kobles på sak omkring sponsorer)
c. Kraft (avventes til rittplan er klar)
d. Tromsø kommune (Helljar)
e. Speaker (Helljar)
f. Tidtaker (Helljar), vurdere bruk av GPS tracking/tidtaker.
g. Norsk Folkehjelp (Snorre) – Forespurt per e-post
h. Kafe (avhengig av hvor stadion blir)
i. Film/media (Helljar)
9/2019

Forberedelser til planlagte aktiviteter 2019 - oppfølging
Fra styremøte 13.03.19
1. Klubbsamling Bardufoss 10.-12. mai (Helljar) – B. fosstun er booket. Vi bør jobbe
aktivt med å få med flere voksne. Kan vi invitere inn noen som trekkplasert til
samling. Alternativer er motivator, kurs i sykkelmekking?
a. Vi skal annonsere samlingen på nettsiden - gjennomført
b. Roger sjekker ut alternativer som motivatorer
i. Erlend Sundstrøm har anledning til å holde foredrag, evt Zu4r – er
avklart
c. Ungdomsgruppen må lage et treningsopplegg for ungdomsgruppen – er
avklart
d. Styret legger plan for et alternativt program for samlingen – Plan for
”voksne” på samlingen lagt av Kristin
2. Utetreninger 2019 (Erik) – Er avklart informeret på nettsiden og FB.
Fra møtet 9.04.19:
1. Anita med bistand fra Roger legger plan, annonserer og tar i mot påmelding. Vi

leier hele anekset og alle hyttene. Info sendes til Stein Arne som legger ut på
nettsiden. Helljar kontaktperson opp mot B. fosstun. Avklart.
2. Erik følger opp plan for utetreninger. Når dette er klart, meldes dette til Stein Arne.
for å legge det ut på nettsiden. Avklart.

20/2019

Fra møte 08.05.19:
Ført inn under de enkelte punktene over
Eventuelt

21/2019

Ingen saker meldt til eventuelt. Tidspunkt for møter de nærmeste ukene sendt som
innkalling i outlook.
Saker til fremtidige møter
. Til fremtidige møter:
- Hvordan skal vi mer aktivt jobbe med ungdomsgruppen fra styrets side?
- Bør vi satse på «prøvesykler» til nybegynnere?
- Strategisk diskusjon omkring hvordan vi utvikler klubben
- Vedtekter
- Klubbens uttrykk (logo, fargevalg)
- Satsingsområder
- «sykkelpolitisk dokument»
Saker til oppfølging:
•

10/2019

•

17/2019

