
 

 

 

 

 

Protokoll fra TOSK Styremøte 

Møtenummer: 9/2016 

Dato:   05.10.2016 

Kl.:   18.30 

Sted:   Stavanger idrettsråd, Hansons Minde 

Innkalt:  Styret og vararepresentanter 

 

Tilstede: Arne Fredlund (leder), Hilde Vaskinn Hansen (nestleder), Andreas 

Richter (kasserer), Geir Frode Trones (styremedlem), Gro Tuxen 

Steingildra (styremedlem) og Håvard Madsen Lampe (styremedlem) 

 Bjørn Bergaas Utne til stede for å informere i sak 16/89 

Referent: Håvard Madsen Lampe 

 

Saksliste og vedtak 

 

16/84 Dato og referent for neste styremøte: 

Onsdag 9. november kl. 19.00 – referent Geir Frode Trones 

 

16/85 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte: 

Godkjent med et innspill om endring i sak 16/79, om spinningsesongen 2016–2017: 

Tirsdag endres til mandag. 

 

16/86 Status (aksjonsoppfølging): 

Blant annet – Klubbkveld, jubileumskomité, spinningspåmelding, TOSK-lager (hos 

Score), klubbtøy. 

 

16/87 Økonomisk gjennomgang: 

391 medlemmer, tilfredsstillende økonomi. Penger inn siste md.: Kontingenter og 

Toskaskabet. Litt fra flasker. Penger ut siste md.: Toskaskabet og rittstøtte. Kommer 

til å gå mer i pluss enn budsjettert til tross for økt spinningkostnad. 

 

16/88 Jubileum: 

Vi ønsker å ha TOSKaskabet på jubileumsdatoen 7. september. Har dialog med 

Rennesøy sykkelklubb om å «bytte» dato med Klostermilen. 

 

Det er kommet ønsker om ny logo: Vi lar årsmøtet ta stilling til om vi skal få laget ny 

logo. 

 

Vi innhenter tilbud på produksjon av TOSK bildebok («TOSK gjennom 10 år»), og lar 

årsmøtet ta stilling til om kostnaden skal vedtas på budsjettet. 

 

16/89 Tour des Fjords 2017 – Vaktbemanning: 

TOSK har fått en uforpliktende forespørsel fra Tour des fjords ved Dag Rune Qvam: 

Kan/ønsker vi å ta ansvar for å bemanne Stavanger-sonen under neste års Stavanger-

etappe (ca. 200 vakter)? Vi melder tilbake at vi er interessert gitt at datoen ikke 



 

 

 

 

 

krasjer med Color Line-rittet og at oppdraget gir klubben en rimelig inntekt. 

 

16/90 Takskilt bil («Sykkelritt»): 

Hilde innhenter tilbud på produksjon av takskilt fra blikkenslagere. Prisen vil komme 

til å være i størrelsesorden tre og et halvt tusen (+ mva.) per skilt. Vi bestiller tre 

stykk. 

 

16/91 Eventuelt: 

a. Medlemsspørsmål vedrørende koblingen ølproduksjon og TOSK-logo. Vi ønsker 

ikke TOSK-logoen på alkoholprodukter. 

b. Sykkeltest. Lege Stian Ellingsen Lobben tilbyr testmulighet hver torsdag i 

november (2 stk. à en time. VO2MAX og FTP.) Pris kr 1 000. Vi legger ut 

påmeldingsskjema. 

c. Forespørsel om samarbeid med STRIK og Tempo triatlonklubb: Begge klubbene 

ønsker samarbeid og vil gjerne være med oss på treningene uten å være 

betalende medlemmer. Vi ønsker alle triatleter velkommen som medlemmer, 

men gir tilbakemelding til klubbene om at vi ikke ønsker å inngå et slikt 

samarbeid. 

 


