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

7/2017
15.08.2017
19:00
Stavanger idrettsråd, Hansons Minde, Henrik Ibsensgt. 58
Andreas, Line, Roy, Frode, Truls, Arne og Steinar

Saksliste
17/43 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
Vedtak: Godkjent

17/44 Dato og referent for neste styremøte:
•

19 september kl 19.00, referent Steinar Strøm

17/45 Status (aksjonsoppfølgning)
•

TOSK/jubileumsmarkering ønskes på Reinskau, Mail sendt til Stavanger kommune og vi
venter på svar.

•

Oppdatere hjemmesiden med mer informasjon om det gode sykkelmiljøet blant TOSK
damene.

•

Henstille skrivelystne TOSK’er om å skrive om korte og lange turer på facebook-siden. Så
kan dette publiseres av de rette vedkommende på hjemmesiden.

•

Være tidlig ute neste år med tanke vakthold på lokale arrangementer som Maserati
Haute Route og Hammer race.

•

Fra og med 2018 blir det krav om kurs/sertifisering på vakter i tur-ritt. Styret må finne ut
hvor mye og hvor mange som må ha dette. Kursarrangør?

•

CashBack world. Dette er ikke aktuelt for TOSK å gå inn i et slikt samarbeid.

•

Skilt til lederbil. Sak er under utvikling med mulige leverandører. Diskuteres videre neste
møte.

•

Kort gjennomgang om «TOSK-Paviljong». Behandles videre på neste styremøte.
Vurderes tatt med i budsjett 2018.

•

Det er kjøpt inn 3 stk Emit brikker. Disse kan fritt lånes for deltagelse i aktive ritt.

17/46 Økonomisk gjennomgang
•

Per dags dato er det 420 medlemmer.

•

Fått inn 15000 fra Stavanger Triathlonklubb for vakthold.

•

12500,- på vei fra Tour des Fjords for vakthold.

•

Får inn 5600,- for vakthold på Maserati Haute Route

•

Penger ut har i det siste i stor grad vært støtte i forbindelse med ritt-reiser.

•

Deltagere i aktive ritt har rett til støtte for inntil 5 ritt (hvor f.eks. Uno-X sykkelglede-cup
kan telle som ett ritt). Støtten gis i form av tilbakebetaling av betalt startkontingent inntil
kr 350 NOK.

•

Positivt driftsresultat så langt i år.

17/47 TOSKaskabet
•

Påmeldingen er åpen.

•

Lage rabattkode til sponsorene våre, slik at 3 deltagere pr sponsor får delta gratis.
Sponsorer må inviteres. Arne ser på mulighet for dette på EQ timing.

•

Pris for medlemmer på TOSKaskapet? 100,- for medlemmer og 200,- for eksterne
deltagere. Rittkomiteen må komme med budsjett i forbindelse med TOSKaskapet. Tall fra
2016 blir brukt som grunnlag. Skal gå i null. Vi ønsker lavest mulig pris for samtlige.

•

Pris for etterpåmelding må fastsettes.

17/48 Kommunikasjonsstrategi
•

Invitere lokale medier på tur? TVVest? Avis?

•

Vi ønsker referat fra langturer som går lørdag og søndag. Styret henstiller motivatorene
om å ta dette opp før avreise på Reinskau de aktuelle dagene. Om noen kan skrive litt og
kanskje ta et bilde eller 2?

17/49 Hjulebord
•

Dato for Årets Hjulebord blir 17.november.

•

Vi må ha en Hjulebord komite. Styret sjekker om tidligere komite-medlemmer ønsker å
delta i komiteen og om det er noen fra spørreundersøkelsen som kunne tenke seg å
delta.

17/50 Draktbestilling
•

Styret formidler til Racing Depot om at vi ønsker ny runde med høst/vintertøy.

•

Damene ønsker bukse uten seler.

•

Se på mulighet for en rimelig fritids/Fleece jakke.

•

Fjerne RAFT fra drakten. SATS må med. Få utkast til nytt design før bestilling går ut.

17/51 Årsmøte 2018
•

Dato for årsmøte 31.01.18

•

Agenda for årsmøte settes på neste møte.

•

Valgkomiteen. Kontinuitet og nye medlemmer? Steinar snakker med dagens valgkomite
om de ønsker å fortsette. Arne sjekker i spørreundersøkelse om det er interesse for dette
der? Tidligere styremedlemmer kan være aktuelle kandidater.

17/52 Eventuelt
•

TOSK ønsker å ha fokus på sikkerhet og HMS. Medlemmene skal alltid føle seg trygge på våre
treninger og turer. Alkoholinntak skal ikke gå ut over sikkerheten. Vi er ALLE ambassadører
for klubben og hverandre når vi sykler i TOSK drakta.

•

Ønsker også å tilby at Spinn som vår hovedsponsor kan legge ut tilbud på facebooksiden til
TOSK slik at medlemmer bli informert. Dette er interessant for Spinn. Er det mulig å få en
slags service/support funksjon der medlemmer kan få hjelp og enkle svar på Facebook?
Styret tar dette opp med rette vedkommende.

Ref.: Frode Heigre, mob: 98 68 02 62/ frode.heigre@lyse.net

