Protokoll styremøte i Tasta & Omegn sykkelklubb
Møtenummer:
Dato:
Kl:
Sted:
Innkalt:
Tilstede:

9/2018
05.09.2018
18:00
Treskeveien 5, Revheim
Styret og vararepresentanter. Frode er referent.
Truls, Roy, Hilde, Steinar, Stine, Sindre, Halvor, referent Frode

Sakliste
18/71 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
Vedtak: Gjennomgått. Godkjent tidligere og er lagt ut offentlig.

18/72 Dato og referent for neste styremøte
Vedtak: 18 september kl. 19:00, referent: Hilde.

18/73 Status og videre oppfølging etter ulykken under Oslo-Lærdal
Vedtak: Styret tok informasjonen om gjennomføringen av rittet, den tragiske
ulykken, og oppfølgingen i etterkant til orientering. Styret besluttet at TOSK skal
bruke sine menneskelige og økonomiske ressurser i klubben til å bistå de som ble
rammet av ulykken på både på kort og lang sikt.
18/74 Økonomi
a. Status likviditet
b. Inntekter
c. Kostnader
d. Annet
Vedtak: Oppdatert regnskap og balanse pr. august utarbeides til neste styremøte.
CLT er fakturert. Betaling av kostnader ifbm TOSKaskabet pågår, regnskap settes opp
til neste gang. Likviditeten er god.
18/75 TOSKtur september
Vedtak: Styret purrer opp påmelding. Gjennomføres hvis nok påmeldte til å kunne
gjennomføres.
18/76 Status sponsoravtaler og draktdesign
Vedtak: Purre opp avtaleforslag fra samarbeidspartnere. Markedssjef inngår avtaler
med sponsorer basert på omforent løsning. Prioriterer eksisterende sponsorer.
Klubbtøy med ny profil skal ha første levering i begynnelsen av mars 2019.

18/77 Samarbeid med MSSL
Vedtak: TOSK takker nei til forespørselen fra MSSL om å bli en avdeling/undergruppe
i TOSK, slik opplegget er skissert med egen drakt, egne sponsorer og egne
samarbeidspartnere. Aktiviteter i klubbens regi skal skje innenfor klubbens etablerte
rammer med hensyn til drakt, treningsopplegg, samarbeidspartnere og sponsorer.
Styret ønsker gjerne at TOSK-medlemmer videreutvikler terrengsykling i TOSK, på lik
linje og med samme muligheter og betingelser som f.eks. landeveissykling.
18/78 Damesatning i TOSK - status og veien videre
Vedtak: Styret ønsker at damesatsingen videreutvikles med utgangspunkt i det som
har vært gjennomført av trening, ritt og sosiale aktiviteter det siste året. Satsingen
videreføres med Gro som hovedlagkaptein/motivatorer og Kim Iren og Stine som
lagkapteiner/motivatorer. Styret ønsker at disse rekrutterer inn flere
“damemotivatorer” for å få flere medlemmer til «å dra lasset».
18/79 Status aksjonsliste
Vedtak: Ikke gjennomgått pga prioritering av tid til andre saker.
18/80  Årshjul TOSK, ansvarsfordeling TOSK-styret - status
a. Årshjul
b. Ansvarsfordeling
Vedtak: Ikke gjennomgått pga prioritering av tid til andre saker.
18/81  Eventuelt
a. Oppsummering TOSKaskabet:
TOSKaskabet ble gjennomført med 101 startende. Vel gjennomført ritt i våte forhold.
Vakter ble leid inn fra bl.a. Bryne CK, Bryne Triatlonklubb, Stavanger SK og Sandnes
SK. Neste år ønskes det å leie inn tidtakingsutstyr inkludert betjening. Kokebok for
neste år er utarbeidet. Regnskap utarbeides til neste styremøte.
b. Spinning 2018
Vedtak: Styret ønsker å fortsette på SATS Tasta for spinningsesongen 2018-2019.
c. Hjulebord
Vedtak: Dato for Hjulebord er satt til 16.11.18. Alternativt 23.11.18.
d. Utleie av musikkboksen
Vedtak: Pris på utleie settes til 250,- pr dag / 400,- helg.
Frode Heigre, frode.heigre@lyse.net, 98 68 02 62

