Styremøte Tromsø Cykleklubb

Dato:
Tid:
Sted:
Deltagere:

20. mars 2018
18:30-20:30
Tromskraft
Snorre Manskow Sollid, Helljar Juliussen, Vidar Stensen (frem til kl 1920), Erik Steene,
Anita Hansen, Kristin Nilsen

Forfall:
Referent:

Snorre Manskow Sollid

NR

SAK
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Presentasjon av ny leder og styremedlemmer – diskusjon om roller, arbeidsoppgaver
og arbeidsform i styret
Bakgrunn
Styrets medlemmer presenteres:
Snorre Manskow Sollid (Ny) – Leder, Anita Hansen (Ny), Kristin Nilsen (Ny), Helljar
Juliussen, Vidar Stensen, Erik Steene.
Øvrige roller utenfor styret:
Monika Ramsvik – økonomiansvarlig
Stein-Arne Mortensen – webansvarlig
Stig Hansen – leder av ungdomsgruppen
For at styret skal jobbe strukturert og effektivt for å oppnå de mål klubben setter for sine
aktiviteter er det viktig at klubbens styre har avklart intern arbeidsfordeling og ansvar.
Styrets arbeid skal være synlig for medlemmene og det skal være åpenhet omkring de
sakene styret behandler.
Vedtak:
Roller og ansvarsområder i styret:
Den interne rollefordelingen i styret i inneværende år er:
Saksforberedelser og referat: Snorre Manskow Sollid
Marked og media: Kristin Nilsen
Rittplanlegging: Helljar Juliussen
Materialforvalter: Vidar Stensen

Sportslig opplegg: Erik Steene
Frivillige og dugnad: Anita Hansen
Kurs og opplæring: Vidar Stensen
Arbeidsform, møter, saksliste og referat:
Tidspunkt for styrets møter skal være beskrevet i årshjulet. I forkant av styremøtet
utarbeides saksliste av leder basert på nedenforstående liste. Sakslisten sendes ut til styrets
medlemmer minst 2 dager før møtet. Saker som meldes under styremøte og trenger
forberedelse skal fortrinnsvis settes opp til neste møte. I sakslisten beskrives sakens
bakgrunn kort. Det skrives inn forslag til vedtak. Sakslisten legges til grunn for referatet,
som skrives under møtet av leder. Referatet sirkuleres i styret med frist på 2 dager for
tilbakemeldinger. Etter dette tas innspill inn og regnes som godkjent. Referatet legges ut på
klubbens nettsider.
Styremøtenes form og innhold:
1. Informasjonssaker
2. Oppfølging av pågående/ikke avsluttede saker
3. Oppfølging årshjul
4. Status sportslig opplegg
a. Ungdomsgruppe
b. Jentesatsing
c. øvrige
5. Nye saker
6. Eventuelt og saker til neste møte
7. Tidspunkt for neste møte
Saker som ikke avsluttet merkes med lys grå bakgrunn, og tas videre til neste møte
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Vaktkurs stasjonære vakter
Bakgrunn
Forskrift om sykkelritt på vei stiller krav om formell kompetanse for stasjonære vakter ved
sykkelritt. Dette er vakter som kan dirigere og stoppe trafikk under ritt. NCF har utarbeidet
kurs i 2 deler som sertifiserer stasjonære vakter. Kursets del 1 er e-læring på ca. 4,5 timer.
Etter bestått del 1 gjennomføres del 2 som er praktisk kurs med klasseromsundervisning på
ca. 4 timer. Del 2 avsluttes med 0,5 timers prøve. E-læring er lagt ut på ”Min idrett”.
Undervisningsmateriell og kursprøve med fasit er mottatt fra NCF. NCF dekker kostnader
for leie av kurslokale og lett bespisning. Klubben må planlegge gjennomføring av del 2,
samt rekruttere medlemmer til gjennomføring av kursene. Klubben har orientert øvrige
klubber i Tromsø og de bynære klubbene og tilbudt dem deltagelse på del 2. Informasjon
fra NCF er vedlagt sakslisten.
Vedtak
Vidar stiller som instruktør på del 2 av kurset. Kurset planlegges gjennomført ved Scandic
Ishavshotell 11. april kl. 17:30-22:00. Det er plass til 30 på kurset. Snorre avtaler med
Scandic, og sørger for at informasjon blir lagt på nettsiden med link til Facebook. Region
Nord informeres om vedtaket. Hele styret bistår for å rekruttere til deltagelse. Klubben
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reserverer 15 plasser på kurset. Øvrige plasser tilbys andre klubber. Alle som deltar på del
2 av kurset fra klubben mottar klubbshorts og –skjorte, alternativt en klubbjakke. Samtlige
mottar også en klubbdynejakke. For deltagere som ikke er medlemmer i klubben, men
stiller seg villig til å forplikte seg til å være stasjonær vakt på minst ett ritt i år mottar et
gavekort tilsvarende 1500 kroner. Klubben dekker kostnad knyttet til utstedelse av bevis
for godkjent kurs.
Arrangementer 2018 – Årshjul
Bakgrunn
I saken (overført fra forrige møte) etableres strukturert årshjul for planlegging og
oppfølging av møter, arrangementer og øvrige aktiviteter i klubbens regi. NCF´s klubbinfo
med tanke på årshjul er vedlagt sakslisten.
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Vedtak
Vedlagt forslag til årshjul benyttes som verktøy for planlegging av møter, arrangementer
og øvrige aktiviteter i klubbens regi for 2018. Årshjulet er et dynamisk dokument, og
gjennomgås og revideres ved hvert styremøte. Siste oppdaterte årshjul legges ut på
nettsiden til klubben. Foreslått innhold i årshjul ble revidert under møtet.
Tromsørittet – RM 2018
Bakgrunn
Klubben har terminfestet Tromsørittet til 2. og 3. juni 2018. Som angitt i sak 12/18 (se
referat fra 27.02.18) har region Nord forespurt klubben om vi kan påta oss
Regionsmesterskapet (RM) denne helgen. Det ble under behandling av saken overlatt til
nytt styre å ta stilling til dette spørsmålet. Det er også forespurt om klubben kunne bistå i
samling for ”Morgendagens helter” (MDH) den samme helgen. Region nord har gitt
tilbakemelding om at det forventes at klubben står for arrangering av samlingen, med noe
bistand fra regionen.
Vedtak:
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.
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Tromsø cykleklubb stiller seg positiv til at MDH legger samling til Tromsø den aktuelle
ritthelgen. Klubben vil ha begrensede ressurser til å bistå med å arrangere samlingen, da
rittarrangementet vil kreve alle våre ressurser. Vi kan bistå med råd omkring lokale forhold
inn mot samlingen, men kan ikke ta ansvar for samlingen. Som alternativ vil klubben tilby
deltagelse på den planlagte samlingen på Bardufoss 11.-13. mai.
Samling Bardufoss 11.-13. mai
Bakgrunn
Klubben har reservert plass ved Bardufosstun helgen 11.-13. mai. Det er til sammen
mulighet plass til 30 deltagere på samlingen. Samlingen er primært for ungdomsgruppen,

men er åpen for alle medlemmene. Hvordan samlingen skal planlegges med tanke på
program, påmelding, transport og kostnad er ikke avklart.
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Vedtak
Leder i ungdomsgruppen kontaktes av Snorre og bes sammen med trenerne i
ungdomsgruppen om å lage et sportslig program for samlingen. Avhengig av hvor mange
ut over ungdomsgruppen som deltar vurderes det et alternativt program for øvrige
deltagere. Når programmet er klart legges dette ut på nettsiden med informasjon om
påmelding og pris for å delta. Det skal avklares med økonomiansvarlig ift tidligere pris for
deltagelse på samlingen. Transport for ungdommene organiseres internt i ungdomsgruppen
for ungdommene. Øvrige medlemmer organiserer egen transport.
Sykkelkarusell 2018
Bakgrunn
Klubbens årlige sykkekarusell ligger innenfor definisjonen av sykkelritt i forskrift for
sykkelritt på vei. Forskriften krever at ritt skal søkes godkjent hos regionveikontoret. Om
slike ritt (lokale treningsritt) også skal terminfestes er uklart. Ritt som arrangeres i
klubbens regi krever også at rytterne som deltar har lisens. Disse forholdene må diskuteres
i styret. Det er laget en skisse til årets sykkelkarusell uten at disse forholdene er endelig
avklart.
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Vedtak
Klubbens leder kontakter NCF, Helljar regionveikontoret og politiet for å be om
veiledning omkring problemstillingen. Forslag til program for sommerens sykkelkarusell
tas som utgangspunkt ved behov for skriftlig søknad til regionveikontoret. Det gis
anledning til å justere programmet og rutene for å tilfredsstille eventuelle krav fra
regionveikontoret og/eller politiet. Saken følges opp på neste møte.
Tromsø cykleklubb på sosiale medier
Bakgrunn
Klubben har i dag en svært veldrevet nettside, og er å regne som hovedkilden for
informasjon omkring klubben. Klubben har også egen Facebookside og flere grupper på
Facebook. Facebook er en nyttig og god informasjonskanal omkring klubbens aktiviteter.
Foreløpig har ikke klubben tatt i bruk andre sosiale medier for å nå sine medlemmer og
gjøre klubben mer synlig for å knytte til seg nye medlemmer og samarbeidspartnere. Styret
bør derfor diskutere om klubben også bør benytte andre sosiale medier i tillegg for å oppnå
dette. Å være på flere sosiale medier kan være krevende og skape utfordringer med tanke
på personvern og ansvar for å overvåke hvordan disse mediene blir brukt.
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Vedtak
Det er aktuelt for klubben å etablere egen Twitter- og Instagramkonto. Twitterkontoen kan
administreres av styrets leder. Instagramkontoen kan administreres av klubbens trenere i
tillegg til Leder og styre. Før kontoene etableres bør styret vedta ”nettvettregler” for sine
sosiale medier. Forslag til slike regler utarbeides til neste styremøte.
Treningstilbud for klubben fra slutten av april 2018
Bakgrunn
Klubbens treningstilbud på SATS med spinning tirsdager og torsdager skal følges av en

plan for utetreninger fra siste halvdel av april.
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Vedtak
Tirsdagstrening på SATS avsluttes med siste økt tirsdag 17. april. Torsdagstrening på
SATS avsluttes med siste økt 19. april. Snorre melder fra til SATS, og at klubben tar ny
kontakt ila august/september med tanke på når treninger starter fra høsten 2018. Fra og
med primo mai startes klubbens regelmessige utetreninger med følgende program:
• Mandager – jentegruppe (Einar)
• Tirsdager - tirsdagskarusell
• Onsdager – restitusjonsgruppe (Gerit)
• Torsdager – terrenggruppe (landevei frem til det blir bart i terrenget) – (Snorre,
Ketil, Hans Are)
• Lørdager – Langtur (Einar)
For tidspunkter (klokkeslett) avtales dette før informasjon legges ut på nettsiden.
Tidspunkt for barnegruppen avklares dette med Stig Hansen.
Eventuelt og saker til neste møte
Eventuelt
• Årsmøte/regionting Region Nord 26. mars klokken 1900-2030. Snorre og Helljar
meldes inn som deltagere.
Forslag til vedtak
Neste styremøte planlegges til tirsdag 17. april kl. 17:00-19:00 i Forskningsparken.
Forslag til saker til neste møte
• Orientering fra økonomiansvarlig
• Orientering fra leder av ungdomsgruppen
• sak 17/18 - ”nettvett” på sosiale medier
• sak 14/18 – rittplanlegging
• sak 17/18 - sykkekarusell
• Vollan-Tromsø
• Sosialt ift et ritt utenfor Tromsø?

