
 
 
 
 

Protokoll styremøte i Tasta & omegn sykkelklubb 
 

Møtenummer: 5/2018 
Dato: 04.06.2018 
Kl: 19:00 
Sted: Torgveien 15C, Hillevåg 
Innkalt: Styret og vararepresentanter. Hilde er referent. 
Til stede Truls, Roy, Stine, Steinar, Frode, Hilde og Sindre. Referent Hilde  
 
Sakliste 
 
18/44  Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 
Vedtak: Godkjent 
 
18/45  Dato og referent for neste styremøte 
Vedtak: Neste møte 26. juni. Referent Hilde  

 
18/46  Økonomi 

a. Status likviditet 
b. Inntekter 
c. Kostnader 
d. Annet 

Vedtak: Gjennomgått regnskap og likviditet per mai 2018. Bra likviditet og god 
regnskapskontroll. Alle sponsorinntekter er innbetalt. Ca. 40 medlemmer har ikke betalt 
kontingent. Epost vil bli sendt ut og takker for støtten og innsatsen. Vi får ca. 13 000 i 
inntekter for vakthold under Hammer Series. Fremover forventes det utbetalinger til ritt- og 
reisestøtte. 
 
18/47  Status aksjonsliste 
Vedtak: Aksjonsliste gjennomgått og oppdatert.  
Spesielle kommentarer: Viktig å få svar fra vegvesenet og politiet på foreslått vaktplan for 
TOSKaskabet. Søknad ligger til behandling. 
 
18/48  Årshjul TOSK, ansvarsfordeling TOSK-styret - status 

a. Årshjul 
b. Ansvarsfordeling 

Vedtak: Gjennomgått og oppdatert.  
Spesielle kommentarer: Langtur for klubbens medlemmer i Ryfylke 18-19 august med 
overnatting. Sindre ser på turforslag til og lufter i styret. 
 
18/49  Evaluering Hammer vakt  
Stine gir tilbakemelding til Hammer i forhold til dugnaden som løypevakter.  
 
18/50  Evaluering Klubbmesterskap 
Vedtak: Litt lav oppslutning , men sannsynligvis litt mye som skjedde for syklister den uka. 
Bra kakebord.  Kjekt og sosialt. Enkelt å administrere med strava segment som måleredskap. 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14_zqpOxpNAWYbkCfUH1xb5WEmAolvrRZPgkGKnGYnl8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1foNLwjUq-d3EEyihxD4mLWb6dEJb13z4Lq2dQZdDnD8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SCM2doDXIr-2Aynmy3rW2AGfy9KoqiHVPoT1vcvWXl8/edit?usp=sharing


 
 
 
 

Kan gjerne gjentas i samme form, men på et mer gunstig tidspunkt i forhold til andre 
arrangement.  
 
18/51  Evaluering spinning og avtale med Sats Elixia 
Spinning Ansvarlig er med i møtet for gjennomgang av opplegg omkring spinningsesongen 
2017-2018 og avtalen med SatsElixia. 
  
Spinningsesongen 2017-2018 ble evaluert sammen med spinningansvarlig Håvard Lampe. 
God sesong, meget bra oppslutning, flinke motivatorer. Håvard fortsette som ansvarlig og 
starter arbeidet med avtale og opplegg for ny sesong. 
 
18/52  Eventuelt 
 
Langing Nordsjørittet 
Stine organiserer dette.  
 
Busstransport NSR Maraton 
Steinar kan kjøre minibuss med tilhenger til Mtb maraton ryttere 
 
Godkjenning av reisestøtte 
Styrkeprøven/TO - 500,- pr TOSK 
Oslo - Lærdal - 500,- pr TOSK 

 


