
 

 

  Styremøte Tromsø Cykleklubb 

 

 
 

Dato: 17.02.21 

Tid: 18.00-20.00 

Sted: Teams 

Deltagere: Snorre Manskow Sollid, Helljar Juliussen, Tommy Kristiansen, Lasse Wangberg, Celine 

Hausner, Monica Ramsvik, Gro Alteren 

Forfall: Roger Ingebrigtsen,  

Referent: Snorre Manskow Sollid 

NR SAK 

 

5/2021  Informasjonssaker/oppfølging 

• Status planlegging rittarrangementer – søknad til alle ritt sendt 17/2-21 

o Karusell 

o Landeveishelg 

o Folkeparkrittet 

• Henvendels ARN – personell fra sykkelklubber til rigg og logistikk. Fra før deltar 

Lasse og Stein Magne Andreassen fra klubben uten å få støtte for dette. Snorre 

legger ut forespørsel på nettsiden og FB slik at de som ønsker kan melde seg. 

• Ønske om innkjøp av to smartruller til ungdomsgruppen. (a ca kr 5000 per rulle). 

Se sak 1/2021. Styret støtter innkjøp. Styret ber Stig sørge for innkjøp via Perfekt 

Prosjekt. 

2/2021 Forberedelse til årsmøte (23/3-21) 

 • Årsmøtet avholdes på Teams. Frist for å invitere til årsmøtet er 1 mnd før – SMS 

laget sak for nettsiden for publisering innen fristen. 

• Forslag til saksliste laget (vedlagt) - gjennomgås i møtet – SMS 

o Må ha oppdatert medlemsliste (LW) 

o Bør sende ut innkalling også på e-post til alle medlemmene (LW) 



 

 

• Forslag til årsberetning laget (vedlagt) – gjennomgås i møtet – SMS 

o Årsberetning må ferdigstilles 

• Gjennomgang av regnskap (vedlagt) – gjennomgås i møtet – MR 

• Forslag til budsjett (vedlagt) – Gjennomgås i møtet – MR 

• Innmeldte saker? – Har styret noen saker som bør meldes inn 

o Styret bør melde inn forslag til å avsette en andel av klubbens banksaldo på 

aksjefond. Helljar lager et forslag til sak på dette til neste styremøte 

• Forslag til oppdrag til valgkomiteen (vedlagt) – SMS 

o Oppdrag til valgkomitteen sendes over i morgen. 

3/2021 Plan for utetreninger 

 Innspill til videre arbeid med plan for utetreninger 2021 

• Oppstart: seinest i starten av mai 

• Ungdomsgruppen lager egen plan – Stig kontaktes  

• Barnegruppen – Stig. Starter opp når det er bart i terrenget. 

• Tirsdager - karusell 

• Damegruppe? – ansvarlig? – Gerit Pfuhl, andre? (Synne, Anna) 

• Onsdager? 

• Torsdager - Terrengtrening først på landevei frem til det er klart i terrenget - 

Tommy gir forslag 

• Lørdagsturene, bør vi ha et alternativ med lavere hastighet og evt. Et kafebesøk 

• Alliere oss med Rynkeby (økter sammen)? 

 

Vi bør beskrive hvilke forventninger man kan ha til de ulike øktene. 

Saken følges opp i neste styremøte. 

4/2021 Plan for oppstart av «sosial» sykling 2021 

 Rynkeby skal kontaktes for å vurdere et samarbeid 

5/2021 Behov for vaktkurs 2021 

 Lasse sjekker ut hva som skal til for å bli godkjent kursholder for kurs for stasjonære 

vakter. Vi bør gjennomføre kurs høsten 2021.  

6/2021 Evt: Styremøte 9/3-2021 kl 18.00-20.00 

 

 


