
 
 
 
 

Protokoll styremøte i Tasta & omegn sykkelklubb 

 
Møtenummer: 3/2018 
Dato: 20.02.2018 
Kl: 19:00 
Sted: Stavanger Idrettsråd, Hanson Minde, Henrik Ibsensgt.58 
Innkalt: Styret og vararepresentanter 
Til stedet Roy, Frode, Hilde, Stine, Halvor, Sindre, Truls 
 
Sakliste 
 
18/18 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 

Vedtak: godkjent  
 
18/19 Dato og referent for neste styremøte 

Vedtak: onsdag 21. mars, kl. 19:00, Hilde referent. 
 
18/20 TOSK styrearbeid 

Utkast til dokument som beskriver styrearbeidet i TOSK er utarbeidet. Gjennomgås 
av styret til neste styremøte for innspill og utbedring. Dokumentet skal beskrive de 
forskjellige oppgavene til styret og inneha annen nyttig informasjon. 

 
18/21 Årshjul TOSK, ansvarsfordeling TOSK-styret, aksjonsliste TOSK-styret 

Utkast til årshjul, ansvarsfordeling og aksjonsliste for styret er gjennomgått og 
ansvarsoppgaver er fordelt i styret. Vil være gjenstand for gjennomgang hvert 
styremøte. 

 
18/22 Status motivatorer og sort lag ved Kim “El Capitano” Østbø 

Kim ga styret en gjennomgang på status av følgende områder: Nero (CLST-laget), 
TOSK Sort og motivatorgruppen. Status er at alle områdene fungerer tilfredsstillende. 
For gull og nye medlemmer generelt har motivatorgruppen innført doble 
motivatorer på treninger ca. hver 4. uke. Vil fortsette med dette for å trekke flere 
nye medlemmer ut på trening. Roy og Kim lager en rollebeskrivelse for 
motivatorrollen. 

 
Videre ble det diskutert informasjonsformidling til nye medlemmer i TOSK som er 
tatt inn som et aksjonspunkt for styret. 

 
18/23 Økonomi 

Status på økonomisiden ble gjennomgått. Medlemskontigent er sendt ut. Faktura til 
sponsorere sendes ut ila uken. Påskjønnelse styre, motivatorer, spinninginstruktører 
og andre er gjennomført via Spinn.  

 
18/24 Vedtektsoppdatering 

Nye vedtekter etter årsmøtet gjennomgås neste styremøte før det sendes til  
enhetsregisteret for oppdatering. 

 

 



 
 
 
 

18/25 Søknad støtte CLST 2018 
Styret har mottatt søknad om støtte på 500,- per deltaker til CLST. 
Vedtak: Søknad godkjent. 

 
18/26 Status aksjonsliste 

Aksjonsliste gjennomgått og oppdatert. 
 
18/27 Eventuelt 

Styret gjennomgikk henvendelser vedrørende åpent klubbmesterskap og klubbtøy. 
Innspillene og forbedringspunktene tas til etteretning og er inkludert på aksjonslisten 
til styret. 

 
referent 
Sindre Thelin Eltarvåg 

 


