
 

 

  Styremøte Tromsø Cykleklubb 

 

 
 

Dato: 18.11.20 
Tid: 19.00-21.00 
Sted: Skype 
Deltagere: Snorre Manskow Sollid, Helljar Juliussen, Lasse Wangberg, Celine Hausner, Tommy 

Kristiansen, Gro Alteren, Roger Ingebrigtsen 
Forfall:  
Referent: Snorre Manskow Sollid 

NR SAK 
 

25/2020 Informasjonssaker 

 • Treninger på Kraft avlyst pga Koronasituasjonen 
• Nettbutikk for klubbtøy er åpnet, men nå stengt. 
• Høstavslutning for ungdomsgruppen avlyst pga Koronasituasjonen 

26/2020 Status regnskap 
 Monica Ramsvik presenterer status på regnskap. Økonomirapport med vedlegg per 

17.11.20 lagt frem av Monica Ramsvik. Så langt overskudd på 95.000,- Detaljer beskrevet 
i rapport. 
Monica gjør oppmerksom har flere jakker som enten kan selges ut billig, brukes som 
premier eller gis til styremedlemmer/trenere.  
Beslutning 
Redegjørelse fra Monica tas til orientering. Jakker tilbys styret og trenerne i klubben uten 
kostnad. Restbeholdning benyttes til premier i Trimpoengkonkuransen. 

27/2020 Funksjonsfordeling i styret - ansvarsområder 
 Forslag til ansvarsområder: 

• Rittplanlegging og rittledelse: Snorre og Helljar 
• Media og marked: Roger 
• Lager og utstyrsoppfølging: Tommy 
• Vaktansvar: Lasse 
• Plan for treninger, inkludert damegruppe: Celine 



 

 

• Organisere ”sosial” sykling: Gro 
Vi gjennomgår forslaget, og utdyper oppgaver knyttet til hvert ansvarsområde. 
Beslutning 
Forslag til funksjonsfordeling – ansvarsfordeling besluttes.  

23/2020 Barents Summer Games 2021 
 Redegjørelse fra møtet med Tromsø kommune (Celine og Helljar). Informasjon om plan; 

Gateritt og fellesstart. Ritt på lørdager og søndag. Ca 80 deltagere totalt på hvert ritt. Siste 
ritt må være ferdig søndag før bankett/avslutning starter kl 13. Ønske om sentrumsnære 
ritt. Behov for å stenge gater må avklares med Tromsø kommune. Klubbens må stå for 
selve gjennomføringen. Vurdere eget arrangement for utdeling av premier (pga 
Coronaplan for videre arbeid med BSG 2021. Hovedarrangør kan dekke innkjøp av utstyr. 
 
Videre arbeid: 

1. Forslag til løypetrasse utarbeides (Helljar, Tommy og Snorre). Helljar lager forslag 
og inviterer Tommy og Snorre til diskusjon. Frist innen 1. desember. 

2. Gå i dialog med Tromsø kommune – Tromsø idrettsråd (Alf Konrad Wilhelmsen) 
formidler kontakt med kontaktperson i Tromsø kommune. (Helst før Jul) 

3. Lage søknad om arrangement til veimyndighet etter forskrift (Snorre) 
4. Mer detaljert planlegging (jan-mars) 

28/2020 Årshjul 2021 

 Vedlagt forslag til årshjul gjennomgås, justeres og besluttes 

29/2020 Rittplan 2021 

 1. Karusellritt – Oppstart 4. mai – 10 ritt, hvorav 1 terrengritt første halvdel og 2 
terrengritt andre halvdel. Ny trasse for terrengritt. Poengkonkurranse også for 
damer. 

2. Ritthelg Landevei 11.-13. juni. 
3. Barents Summer Games 2021 3.-5. september. 

30/2020 Gruppe for ”sosial” sykling 

 På klubbens årsmøte 2020 ble det besluttet å etablere et eget tilbud for ”sosial” sykling. 
Denne beslutningen må nå operasjonaliseres til konkrete tiltak. I sak 27/20 er det foreslått 
hvem som skal følge opp dette. For å få til et robust tilbud må flere bidra. Vi diskuterer 
alternative løsninger i møtet, og lager en plan for etablering. Saken avsettes mer tid i neste 
styremøte, hvor Gro forbereder saken. 

31/2020 Saker til neste møte – tidspunkt onsdag 9. desember, kl 1800-2100 (Lasse bestiller 
bord på egnet sted) 

 • Plan for etablering av tilbud for ”sosial” sykling. Gro forbereder 
• Planer for barne- og ungdomsgruppen 2021 – Stig Hanssen inviteres. 
• Kursbehov 2021 
• Plan for Barents Summer Games 2021 

 
 


