
 
 
 
 

Protokoll styremøte i Tasta & omegn sykkelklubb 
 

Møtenummer: 7/2018 
Dato: 26.06.2018 
Kl: 19:00 
Sted: Treskeveien 5, Revheim 
Innkalt: Styret og vararepresentanter. Hilde er referent. 
Til stede Truls, Roy, Stine, Steinar, Frode, Halvor, Sindre. Referent Truls  
 
Sakliste 
 
18/53   Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 
Vedtak: Godkjent. 
 
18/54  Dato og referent for neste styremøte 
Vedtak: Neste møte 7 august kl 19:00. Referent Truls  

 
18/55  Økonomi 

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

Vedtak: Oppdatert regnskap og balanse pr. juni 2018 utarbeides i starten på juli og 
distribueres til styret. Likviditet er god. Betalt lastebiltransport NSR. Gjenstår å betale CLT 
(venter på Boreal faktura) og fakturere rytterne. Gjenstår utbetalinger til rittstøtte og 
reisestøtte.  
 
18/56  Status aksjonsliste 
Vedtak: Aksjonsliste gjennomgått og oppdatert. Spesielle kommentarer:  
TOSKaskabet: 
Viktig å få svar fra politi & di på “vaktplan” TOSKaskabet. Søknad ligger til behandling, purre 
politi for avklaring. Avsjekke igjen med SSK vedr vakt. 
TOSK-tur: 
Blir 18-19 august, Ryfylke rundt. Se aksjonslisten for oppfølging. 
Vipps: 
Etableres 
Motivator: 
Motivator rollebeskrivelse gjennomgått og “godkjent”. 
 
18/57  Årshjul TOSK, ansvarsfordeling TOSK-styret - status 

a. Årshjul 
b. Ansvarsfordeling 

Vedtak: Gjennomgått og oppdatert.  
 
 
 

 

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


 
 
 
 

18/58  Status sponsoravtaler 2019-2022 
Markedsansvarlig Asbjørn deltok i møtet under behandling av saken. Det er bra fremdrift 
ifht avklaring med sponsorer, og de aller fleste vil være med videre, noen vil “øke” 
engasjementet, og det er nye sponsorer som ønsker å bli med. Prioriterer de sponsorene 
som har vært med oss igjennom årene. Sponsoravtaler for 2019-2022 skal være signert 
innen utgangen av august.  
 
18/59  Draktdesign 2019-2022 
Draktdesign for 2019-2022 vil bli gjennomført i parallell og rett etter at sponsoravtaler 
2019-2022 er på plass. Utgangspunktet er at dagens draktdesign er bra, og at de fleste 
produktene har bra kvalitet. Avklare hvilke plagg som skal ha sponsor og hva som ikke skal 
ha. Det er kommet noen innspill på “nye” artikler.  
 
18/60  Strategiprosess 2019 -> 
Gjennomføre en spørreundersøkelse blant alle medlemmer i løpet av august for å få innspill. 
Relevant oppfølging etter denne. Styret skal konkludere i oktober-november, og fremme et 
forslag til årsmøtet 2019.  
 
18/61  Eventuelt 

a. Emit-brikker og støtte aktive ritt: Inn til videre 3 brikker vi har + rittstøtte. Kan vurdere 
øke antall brikker hvis behovet øker. 

b. Lager hos Score: 700 flasker, div tidtakerutstyr ->  
c. Forespørre om noen kan ta ansvar for langing Lysebotn (aksjonsliste) 
d. Treningsleir 2019: 6-13 april 2018 (tentativ dato, info sendes ut i august) 

 
Truls Dishington, truls.dishington@gmail.com, 928 05 705 
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