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PROTOKOLL FRA TOSK STYREMØTE 19.09.2017 
Møtenummer: 8/2017 
Dato:  19.09.2017 
Kl.:  19.00 
Sted:  Stavanger idrettsråd, Hansons Minde 
Innkalt:  Styret og vararepresentanter 
 
Tilstede: Arne Fredlund (leder), Truls Dishington (nestleder), Andreas Richter, Line Hesby Nessa, 

Roy Øiamo, Frode Heigre (vara) 
Referent: Arne Fredlund 

Saksliste og vedtak 

17/53 Dato og referent for neste styremøte: 
Torsdag 2. november 19.15, referent Steinar Strøm. 
 

17/54 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte:  
OK. 
 

17/55 Status (aksjonsoppfølging): 
Div. 
 

17/56 Kommunikasjonsoppfølging: 
Div. 
 

17/57 Økonomisk gjennomgang: 
– 427 betalende medlemmer per 19. september. 
– Mye aktivitet den siste tiden pga. Bergens-turen. Noe usikkert ennå hva de faktiske utgiftene 
blir. Samlede utgifter er anslått til 490 000. Klubben dekker 140 000. Sponsorinntekt 22 000. 
– I anledning jubileumsåret økes Hjulebordkostnad med ca. kr 10 000. Egenandelen økes fra 
kr 350 til 400 per hode. 
– Angående redusert kontingent for medlemmer som melder seg inn sent på året: Vi fastholder 
ordningen med kr 200 fra 1. oktober. 
 

17/58 Draktbestilling: 
Webshoppen hos Spinn er klar for bestilling av vintertøy. Stenger 1. oktober. Klærne forventes 
levert mot slutten av november. 
 

17/59 Årsmøte, januar 2018: 
– Det sjekkes at valgkomitéen er operativ og gjøres eventuelle forsterkninger. 
– Andreas Richter (kasserer) og Arne Fredlund (leder) er i utgangspunktet ferdige og på valg. 
– Line Hesby Nessa skal flytte nordover, men fungerer ut desember. 
– Det er styrets oppgave å sørge for å ha valgbare kandidater til påfølgende års valgkomité. 
 

17/60 Eventuelt: 
a) Flasker – Vi ønsker 0,75 flasker, og legger det inn i budsjettet for 2018.  
b) Damebudsjett – Det har vært snakk om eventuelt mix-lag (Bryne, TOSK, Stavanger osv.) for å 
sykle Norges-cup, men det blir ikke noe av. Styret ønsker innspill fra damegruppen på 
organisering av dametilbudet. 
c) Vakt-dugnad (Hammer). Vi må være proaktive. 25-27. mai. Andreas hører hvor mange vakter 
det er snakk om osv. Etter avklaring går vi eventuelt ut og innkaller til dugnad. 

http://www.tastaosk.no/
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d) Mini-TOSK. Vi lager skriv for å lodde stemningen for å dra i gang barneaktiviteter. 
e) Det synes å være ganske stor oppslutning om TOSKs Trondheim-Oslo-initiativ. 

http://www.tastaosk.no/

