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PROTOKOLL FRA TOSK STYREMØTE 2.11.2017 
Møtenummer: 9/2017 
Dato:  2.11.2017 
Kl.:  19.15 
Sted:  Stavanger idrettsråd, Hansons Minde 
Innkalt:  Styret og vararepresentanter 
 
Tilstede: Arne Fredlund (leder), Truls Dishington (nestleder), Roy Øiamo, Andreas Richter, Line 

Hesby Nessa, Frode Heigre (vara) 
  
Referent: Steinar Strøm 
  

Saksliste og vedtak 

17/61  Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte:   
OK. 
 

17/62  Dato og referent for neste styremøte: 
Onsdag 6/12 kl. 19:00 

17/63  Status (aksjonsoppfølging):   
 Takskilt til bruk under ritt. Roy jobber med dette. 
 Ny logo erstatter GE logoen og SATS erstatter RAFT 

 
17/64  Økonomisk gjennomgang: 

Totalt 434 betalende medlemmer 
 Ligger godt an i forhold til budsjett. Jubileumstur Bergen blir omtrent som budsjettert. 
 Starter jobben med neste år budsjett neste styremøte 
 
17/65 Hjulebord 17/11: 
 Forberedelsene er godt i gang. 
 
17/66 Rent idrettslag: 
 Fornyer sertifiseringen 
  
17/67 TO (Trondheim Oslo) 

28 har så langt sakt de skal være med på et eget Tosk lag, 20 TOSKer er påmeldt TO pr. d.d. 
12 stk. på TOSKlag, 6 er påmeldt individuelt 

 
17/68 Årsmøte 2018. 

 Valgkomite. Kim går ut. Styre jobber med ny valgkomité.  
 
17/69 Dugnad 2018: 

 Hammer Race. 25, 26, 27 Mai.  
Behov for 120-130 vakter hver dag fra kl. 1600 til 1900. Styret sender ut skjema for å 
se hvor mange vi kan stille.  

 Deltakelse, samt langegjenger, til lokale ritt prioriteres fremfor vaktdugnader. 
 
17/70 TOSKaskabet 2018 
 Rittdatoer ble diskutert. Er klart på neste styremøte, når terminliste foreligger. 
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17/71 Tilrettelegging for de ulike nivåene i klubben 

Styre jobber kontinuerlig med satsing på alle nivåer.  
 Kim Østebø blir bedt inn til neste styremøte for å fortelle hva sort lag tenker om 

satsing og tanker om fremtiden 
 Gro Tuxen Steingildra informerte styre om sine tanker for hvordan en kan tilrettelegge 

bedre for damene i klubben. God aktivitet rundt damene og de kan vise til stor 
progresjon og gode rittresultater. Damene i klubben skal ha en samling 19/11 og styret 
får en tilbakemelding etter det om hvilke ønsker damene har. Behandles på neste 
styremøte. 

 Det startes opp med røde langturer igjen på lørdagene for å få et langturstilbud som 
passer for de av klubben medlemmer som liker «rød» fart. Roy er primus motor, egne 
motivatorer er på plass.  

 
17/72 Eventuelt: 
 Div. 
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