Protokoll styremøte i Tasta & Omegn Sykkel Klubb
Møtenummer:
Dato:
Kl:
Sted:
Deltakere:

5/2017
18.05.2017
19:00
Stavanger idrettsråd, Hansons Minde, Henrik Ibsensgt. 58
Andreas, Stine, Line, Roy, Frode, Truls, Arne.

Saksliste
17/29 Dato og referent for neste styremøte:
Onsdag 21.Juni kl. 19.00, Line Hesby Nessa er referent.

17/30 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
Vedtak: Godkjent

17/31 Status (aksjonsoppfølging)
•

TOSK/jubileumsmarkering ønskes på Reinskau; sjekk Stavanger kommune. Status; Arne
har sendt forespørsel til kommunen 18.05 vedr. plakett el.l.

•

Oppdatere Ritt håndboka + høre med Dag Rune og Tom om å være rittledere ved
Toskaskabet i September & sende inn søknad til Vegvesenet og Politiet - Stine

•

Avklare med Frode og Christer om å få skrivetilgang og mulighet til å legge ut
protokollen. Alle styremedlemmer skal få tilgang? - Truls sjekker

•

Legge ut link til bestilling av navnelapper, Victoria - Frode

•

Telt/Pavlijong til Tosk langing - Line undersøker og Frode undersøker med Trond Nor
Hansen

•

Skilt til lederbil, sjekke om videre tilbakemelding fra firma vi bestilte fra ifjor - Andreas

•

Skal Tosk delta i Folketoget neste år? - Line sjekker søknadsprosessen

17/32 Økonomisk gjennomgang
Ingen store forandringer.
•

Per dags dato er det 403 medlemmer.

17/33 Eventuelt
•

Mairittet - Vurdere å stille 4 lag til neste år? Svart/Koksgrå/Rødt & Gull

•

Innvilget penger til Odnaberg MTB rundbane pålydende 10 000,- til utbygging. Håper å få til
et MTB ritt i regi av TOSK.

•

Håvard har vært i kontakt med Sats Tasta, Raft og SIS angående spinning tilbud. SatsElixia
Tasta - samme tider på tirsdager og 1/2 time tidligere på torsdager, 1300 per økt
Raft: Samme treningstider som vi har hatt på tirsdager og torsdager, 500 per økt
SIS: Venter på tilbud

•

SatsElixia og Stadion parken er interessert i å sponse

Ref.: Stine Fikerud, mob; 92642032 / sfikerud@hotmail.no

