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

4/2017
19.04.2017
19:00
Stavanger idrettsråd, Hansons Minde, Henrik Ibsensgt. 58
Andreas, Stine, Line, Roy, Frode, Truls, Steinar, Arne.

Saksliste
17/23 Dato og referent for neste styremøte:
Onsdag 18.mai kl. 19.00, Stine Fikerud er referent.
17/24 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
Vedtak: Godkjent
17/25 Status (aksjonsoppfølging)
a) Spinn-sak avsluttet.
b) TOSK/jubileumsmarkering på Reinskau. Status; Arne kontakter kommunen for endelig
avklaring vedr. plakett el.l.
c) Medlemmer informeres via Facebook at RAFT har trukket seg som sponsor.
d) Medlemshåndbok som PDF: oppdateres for å beholdes ut året 2017 men tas vekk på sikt
e) Nettsider er oppdatert med ny info. Pågående.
17/26 Økonomisk gjennomgang
Ingen store endringer i økonomi. Totalt sett bra.
Inntekt
- 28 medlemmer som ikke har løst kontingent tas ut av medlemsregisteret. Da står det
393 medlemmer igjen.
17/27 Vakt Tour de Fjords
Steinar Strøm har påtatt seg vaktsjef rolle. Følges opp med interesseliste (Google skjema) for
å få med vakter.

17/28 Eventuelt
a) Toskmesterskapet 26.april. Start fra kl. 18:00
- Rittkomite må på plass før Toskaskabet skal arrangeres.
- Stine Fikerud er rittleder og følger opp mht rittgodkjenning.
- Avhengig av vaktmannskap 18 – 20 pers for å kunne gjennomføre.
- Påmelding. Alt er opprettet i EQ timing. Andreas legger ut link og info på Facebook.

-

Tidtaking. Andreas ansvarlig for oppsett og tidtaking.
Ellers div. andre oppgaver som er fordelt på styremedlemmene.

b) Mairittet
Sort lag: Kim har kontroll. 20 påmeldte per i dag.
Rødt lag: Truls og Roy har kontroll. 26 påmeldte per i dag.
Gull: Hilde Cathrine og Jan O Sørensen er kapteiner. 21 påmeldte per i dag.
c) Gavekort til motivatorer. Liste settes opp. Andreas.
d) Til neste styremøte inviteres Erik Forster til å holde 20 min. innlegg om verdi & lojalitets
program for medlemmer.
e) Klistrelapper med logo og navn. Ny link med bestillingsinfo til Victoria legges ut på Facebook
for nye og gamle medlemmer. Frode.

Ref.: Roy Øiamo, mob; 92031230 / r.oiamo@sorvestreiser.no

