
 

  Styremøte Tromsø Cykleklubb 

 

 
 

Dato: 13. mars 2019 
Tid: 17:00-19:00 
Sted: Fylkesbygget 
Deltagere: Snorre Manskow Sollid, Helljar Juliussen, Kristin Nilsen, Anita Hansen, Roger 

Ingebrigtsen, Anders Øverli (på telefon) 
Forfall: Erik Steene 
Referent: Snorre Manskow Sollid 

NR SAK 
 

14/2019 Konstituering av nytt styre 

 1. Valg av nestleder i styret 
a. Helljar Juliussen velges som nestleder i styret 

2. Fordeling av ulike roller og oppgaver i styret 
a. Lager og utstyrsoppfølging 

i. Anders 
b. Vaktansvar 

i. Det gjøres avklaring om dette oppdraget kan avtales mot 
kompensasjon eksternt. SMS avklarer.  

c. Plan for treninger 
i. Erik 

d. Media og marked 
i. Snorre og Roger – profil på dette utarbeides til neste styremøte. 

e. Rittplanlegging 
i. Snorre og Helljar 

f. Damegruppe 
i. Anita og Kristin 

8/2019 Forberedelser til planlagte ritt 2019 - oppfølging 
 Fra styremøte 20.02.19 oppdatert under møtet: 

1. Karusellritt (søknad sendt 3. februar 2019, godkjent fra politi) 
a. Sponsor – Vi ber Martin Jørgensen forsøke å finne sponsor. Avventer. 
b. Ansvarlig for gjennomføring av karusellen (Martin Jørgen) 

i. Info til nettsiden (Snorre) – er ikke ferdigstillet 



 

ii. Legge inn i terminlisten og åpne for påmelding i EQ-timing (Snorre) 
– beskjed skal gis til webansvarlig 

2. Ritthelgen 1. og 2. juni 2019 (søknad sendt 3. februar 2019, godkjent) 
a. Vaktansvarlig (må avklares med nytt styret). SMS tar opp med Vidar 

Stensen. 
b. Sponsor (skal kobles opp mot jobben med sponsorer) – Roger/Snorre 
c. Kaldfjord skole (Anita) – må følges opp 
d. Kvaløysletta skilag/rulleskiløype/Klubbhus? (Snorre) – må følges opp 
e. Nordkjosbotn (startsted, sekretariat og garderobe) (Helljar) - avklart 
f. Norsk Folkehjelp (Snorre) – Må forespørres 
g. Olavsvern/lokaler (Erik) – Avklart. Parkering utfordrende. 
h. Speaker (Helljar) – forespurt, avventer tilbakemelding 
i. Tidtaker (Helljar) - Avklart 
j. Transport (sykler og ryttere) (Helljar) – forespurt, avventer tilbakemelding 
k. Film/media (Helljar) – Kontakt med to firma. Pris ikke avklart. 

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) 
h. Kafe (avhengig av hvor stadion blir) 
i. Film/media (Helljar) 

 
 

9/2019 Forberedelser til planlagte aktiviteter 2019 - oppfølging 
 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 
b. Roger sjekker ut alternativer som motivatorer 
c. Ungdomsgruppen må lage et treningsopplegg for ungdomsgruppen 
d. Styret legger plan for et alternativt program for samlingen. 
e. Saken følges opp i neste møte 

2. Utetreninger 2019 (Erik) – tas i neste styremøte etter tilbakemelding fra Erik 
10/2019 Nye sponsoravtaler og eventuelt nye drakter fra 2020 - oppfølging 

 Klubbens sponsoravtaler utgår i 2019. Samtlige avtaler må derfor forsøkes reforhandlet, og 
nye bør skaffes. Dette arbeidet bør starte snarlig, for å ha på plass alle sponsorer før 
eventuelt nye drakter skal settes i bestilling. Det er naturlig at vi i denne sammenhengen 
vurderer flere draktleverandører, og sørger for medvirkning i dette valget, samt design av 
draktene.  
 
Beslutning fra styremøte 20.02.19: 

1. To av styrets medlemmer og et medlem utenfor styret kontakter klubbens aktuelle 



 

sponsorer og forespør forlengelse av dagens sponsoravtaler. Styret gjør valg av 
disse to ved det neste styremøtet. 

2. To av styrets medlemmer og et medlem utenfor styret danner sammen med 
Andreas Setting i Perfekt prosjekt en arbeidsgruppe som innhenter tilbud fra minst 
4 forskjellige draktleverandører og foreslår ny draktleverandør og hvilket 
assortement av klubbtøy som ønskes. Forslaget legges frem på årsmøtet og 
arbeidsgruppen settes sammen på første styremøte etter årsmøtet. 

 
I møtet: 
Begge forholdene skal sees i sammenheng med den strategiske diskusjonen omkring 
utvikling av klubben, nye sponsoravtaler og en eventuell endring av klubbens visuelle 
uttrykk. Sakene omkring dette struktureres inn i en helhetlig plan det skal jobbes videre 
med. Saken følges opp i neste møte. 

15/2019 Eventuelt, forslag til saker til kommende møter i styret 

 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» 

 
Eventuelt: 
- Spørsmål knyttet til behov for formalisert samarbeid med andre klubber. Foreløpig 
foreligger ikke et klart behov. 
- Søknad om støtte fra forskjellige ordninger – håndteres av økonomiansvarlig. Dersom 
man kommer over aktuelle støtteordninger som det kan søkes på, gis det informasjon til 
økonomiansvarlig med kopi til styrets leder. 
- Hva tenker vi rundt klubbens økonomiske kapital? Blir en del av de prosessene som er 
nevnt over med tanke på den videre utviklingen av klubben. 
- Hvordan kan man gjennomføre aktivitet på eget initiativ? Dette oppfordrer styret til. 
- Det åpnes for at damegruppa kan invitere inn ikke-medlemmer på klubbtreningene inne 
på Kraft for å stimulere nybegynnere til å knytte seg til klubben/damegruppa. 

 
 


