
 
 
 
 

Protokoll styremøte i Tasta & omegn sykkelklubb 

 
Møtenummer: 4/2018 
Dato: 21.03.2018 
Kl: 19:00 
Sted: Torgveien 15C, Hillevåg 
Innkalt: Styret og vararepresentanter 
Til stede Truls, Roy, Frode, Hilde, Stine, Halvor, Steinar, Truls. Referent Hilde. 
 
Sakliste 
 
18/28 Godkjenning av protokoll fra sist styremøte 

Vedtak. Godkjent 

 

18/29 Dato og referent for neste styremøte 

Vedtak: 19.04.18. Hilde referent. 

 

18/30 Økonomi 

Likviditetstatus 

a. Inntekter 
i. Medlemskontingent utsendelse 

ii. Sponsor fakturering 
iii. Annet 

b. Kostnader 
i. Påskjønnelse klubbdrift 2017 - info 

ii. Annet 
c. Status overføring signaturrett m.m. 
d. Annet 

 

Vedtak: Regnskap i tråd med budsjett. God likviditet. Styret tok økonomistatus til 

etterretning. 

 

18/31 Gjennomgang av Årshjul TOSK og ansvarsfordeling TOSK-styret 

Gjennomgikk innspill etter sist møte fra styremedlemmene. 

i. Årshjul 

ii. Ansvarsfordeling 

 

Vedtak: Årshjul og ansvarsfordeling oppdatert. Vedlikeholdes fortløpende etter 

behov. 

 

18/32 Sponsor/markedsavtaler 2019 - 2022. 

 

https://docs.google.com/document/d/1foNLwjUq-d3EEyihxD4mLWb6dEJb13z4Lq2dQZdDnD8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SCM2doDXIr-2Aynmy3rW2AGfy9KoqiHVPoT1vcvWXl8/edit?usp=sharing


 
 
 
 

Vedtak: Sponsor/markedsavtaler tas som egen sak på neste møte der 

markedsansvarlig inviteres til møtet. I utgangspunktet er ambisjonsnivået for 

kommende periode tilsvarende inneværende periode. 

 

18/33 Mairittet organisering og påmelding TOSK-lagene 

Vedtak: Få koksgrått på plass i påmeldingssystemet asap. Legge ut en anmodning på 

Facebook gruppa om at noen medlemmer må ta lagledelse/kaptein ansvar for Gull. 

 

18/34 TOSKMesterskabet - Utfordring med etablert trase og (nytt) krav til vakt. TOSK  

trenger også noen til å arrangere dette. Vil klubbmesterskapet kunne gjennomføres i 

april?  

 

Vedtak: Dersom avklaring fra politi og vegvesen gir grunnlag for det, vil en forsøke å 

leie inn stasjonære vakter, samt tidtakersystem, og gjennomføre klubbmesterskapet. 

 

18/35 Status aksjonsliste 
Kommentarer til aksjonslisten: 
Vedtektsoppdatering 

Vedtektene er godkjent av sykkelforbundet, årsmøteprotokoll (som en fikk skryt for) 

skulle vært tatt via forbundet før en oppdaterte Brønnøysund. Gjenstår avklaring 

omkring årsmøtevedtak i 2016 som muligens må tas inn i vedtektene. 

 

Proffrittet Hammer Series 25-27 mai 2018 

TOKS skal stille med minst 20 vakter pr dag, i tidsrommet fredag kl 16:30 - 19:30, 

lørdag kl 15:30 - 18:30, søndag kl 14:30 - 17:30 . (Rynkeby og Stavanger SK stiller 

også med vakter). Sender ut en oppfordringen til medlemmene om å melde seg som 

løypevakter, og info om hvordan en får tatt løypevaktkurset på nettet (tar ca 1 time). 

Turrittet Hammer Classic gjennomføres før proffrittet lørdag, her oppfordres alle 

TOSKer om å delta.  

 

Rent idrettslag 

Det ble diskutert resertifisering Rent idrettslag, besluttet å ikke gå videre med dette. 

 

Vedtak: Styret gjennomgikk aksjonslisten, oppdaterte ansvar og status, og tok 

nødvendige beslutninger. Følges opp i alle styremøter. 

 

18/36 Eventuelt 
Diskutert om det er føringer til hva til damesatsingen skal brukes til. Vide rammer 

innenfor klubbens verdigrunnlag. 
 

Referent: Hilde Olsrud 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14_zqpOxpNAWYbkCfUH1xb5WEmAolvrRZPgkGKnGYnl8/edit?usp=sharing

