
 

 

  Styremøte Tromsø Cykleklubb 

 

 
 

Dato: 03.05.20 
Tid: 18.00-20.00 
Sted: Video 
Deltagere: Snorre Manskow Sollid, Helljar Juliussen, Anders Øverli, Roger Ingebrigtsen, Anita 

Hansen, Kristin Nilsen, Erik Steene 
Forfall:  
Referent: Snorre Manskow Sollid 

NR SAK 
 

13/2020 Informasjonssaker 

 1. Nettbutikk for nye klubbdrakter er nå åpnet. Frist for bestilling er 15.05.20. 
Forventet leveringstid 6-8 uker. 

2. Til klubbens styremedlemmer og trenere dekkes et draktsett evt. tempodrakt. 
3. Klubben har meldt inn forventet tap knyttet til pandemien. 

11/2020 Arrangementer, følger av koronapandemi 

 Fra styremøte 29.03.20: 
Som en følge av pågående koronavirus pandemi er det gitt klare restriksjoner i ulike typer 
arrangementer. Nåværende situasjon begrenser all planlagt klubbaktivitet i den nærmeste 
tiden. Klubbens ungdomssamling i Spania er avlyst. Klubbens styre diskuterer og beslutter 
følgende: 

1. Alle klubbens planlagte arrangementer i mai 2020 avlyses. Dette inkluderer: 
a.  Samlingen primo mai på Bardufosstun 
b. Alle karusellritt (tirsdagsritt) i mai avlyses 
c. Klubbens planlagte ritt helgen 9. og 10. mai avlyses. 

2. For arrangementer i juni vurderes dette i første halvdel av mai 2020 
3. For utetreninger i mai vurderes dette fortløpende, og igangsettes ikke før styret har 

gjort vurdering og besluttet at de kan starte opp 
4. Erik kontakter Andreas S for å forsøke å få på plass treningsaktiviteter via Swift for 

klubbens medlemmer. 
Informasjon legges på nettsiden (Snorre) 
 
 



 

 

Oppfølging: 

• Innspill fra NCF ift aktiviteter: 
 
Her er noen forslag på øvelser/aktiviteter i samsvar med helsedirektoratet sine krav, og NCF sine 
anbefalinger for å inspirere til aktivitet. 

• Teknikktrening – individuelt eller med stor avstand 
• Tempoøvelser – med stor avstand mellom syklistene (kjappeste starter først) 
• Sprinttrening – progressiv fart – individuelt eller med stor avstand 
• BMX trening på bane – med stor avstand mellom grupper og ryttere 

• Ad. pkt 1. vedrørende karusellritt. Styret må vurdere om enkelte karusellritt kan 
gjennomføres (temporitt) 

• Ad. pkt 2. Klubbens terrengritt 13. juni 2020. Ryttere og arrangør forventes med en 
ansamling på mer enn 50 personer, og avlyses med bakgrunn i myndighetenes 
tiltak knyttet til pandemien. 

• Ad pkt 3. Alle klubbens fellestreninger inne på Kraft har vært avlyst. Ingen 
utetreninger er startet opp. Styret må vurdere om slik aktivitet kan starte opp gitt de 
begrensinger som foreligger. Gjennomgang av retningslinjer fra myndigheter, NIF 
og NCF. 

 
Annen aktuell aktivitet: 

• Trimpoeng (https://info.trimpoeng.no/) 
• Ritt på Zwift? 

7/2020 Årsmøte 18. mars 2020 
 Fra styremøte 29.03.20: 

Årsmøtet 2020 er utsatt. Ny frist fra NCF for å gjennomføre årsmøtet er satt til 15. juni. 
Styret avventer til det åpnes for denne typen arrangementer. Snorre innkaller til nytt 
styremøte når det er klart for å sette ny dato. 
 
Oppfølging: 
Som en følge av pandemien er det begrensinger for gjennomføring av arrangementer. Er 
alternativ for fysisk årsmøte er å gjennomføre dette digitalt. Styret kan beslutte dette. NIF 
tilbyr opplæring og gratis tilgang til bruk av Teams. Følgende foreslås besluttet: 
 

1. Styret beslutter at årsmøtet kan gjennomføres digitalt 
2. Styret beslutter å benytte løsningen som tilbys kostnadsfritt gjennom NIF (Teams, 

windows 365) 
3. Styret beslutter at årsmøtet gjennomføres tirsdag 9. juni 2020, kl 18.00-21.00. 
4. Styrets leder annonserer årsmøtet via nettsiden og klubbens facebookside 
5. Styrets leder gjennomfører opplæring via NIF 4. mai 2020 
6. Styret gjennomfører et ”testmøte” i forkant av årsmøtet. 

 
Mangt er endret siden saksdokumenter til foregående årsmøte ble klargjort. Som eksempel 
er flere store aktiviteter avlyst, noe som påvirker forslaget til budsjett for 2020. Mellom 1 



 

 

og 2 uker før det planlagte årsmøtet bør styret samles for en gjennomgang av 
saksdokumentene (inkludert budsjett). Følgende foreslås: 

1. Neste styremøte for gjennomgang av alle saksdokumenter til årsmøtet 
gjennomføres torsdag 28. mai 

2. Styrets leder utarbeider i samarbeid med Monica Ramsvik nytt utkast til budsjett 
som legges frem på neste styremøte 

3. Styrets leder ber valgkomiteen ferdigstille sitt arbeid med forslag til alle valgbare 
posisjoner i klubben, med frist innen 28. mai. 

14/2020 Eventuelt 
  

 
 


