
 
 
 
 

Protokoll styremøte i Tasta & Omegn sykkelklubb 
 

Møtenummer: 10/2018 
Dato: 18.09.2018 
Kl: 19:00 
Sted: Treskeveien 5, Revheim 
Innkalt: Styret og vararepresentanter. Hilde er referent. 
Til stede: Truls, Stine, Roy, Frode, Steinar, Hilde, Halvor, Sindre (appear) 
 
Sakliste 
 
18/82  Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 

    Vedtak: Protokollen godkjent. Lagt ut 18.09.2018 
 

18/83  Dato og referent for neste styremøte 
    Vedtak: 24.10.2018 kl 1900  Hilde 
 

18/84  Økonomi 
a. Status likviditet 
b. Inntekter 
c. Kostnader 
d. Annet 

Vedtak: Regnskap pr august gjennomgått. God likviditet og god kontroll på inntekter  
og kostnader. 

 
 18/85  Status og videre oppfølging etter ulykken under Oslo-Lærdal.  

Vedtak: Klubben inviterer medlemmene til info/debrief i forhold til ulykken tirsdag  
2. oktober på Clarion Hotel Energy kl 18:30. Info om evt førstehjelpskurs. 

  
18/86    Status sponsoravtaler og draktdesign.  

Vedtak: Status ble gjennomgått. Arbeider videre med samarbeidsavtale og  
sponsoravtalene er i ferd med bli signert. 
 

18/87  Status strategiarbeid 2019-2022  
Vedtak: Spørreundersøkelse sendes ut til medlemmene. Utarbeider strategiforslag  
etter etter å ha fått svar på denne. 

 
18/88  Status aksjonsliste 

Vedtak: Aksjonslisten ble gjennomgått og oppdatert 
  

18/89  Årshjul TOSK, ansvarsfordeling TOSK-styret - status 
Vedtak: Aksjonslisten ble gjennomgått og oppdatert 
 

18/90  Eventuelt 
a. Regnskap TOSKaskabet 

Vedtak: Gjennomgått under sak 18/84 Økonomi 

 



 
 
 
 

 
b. Status spinning 2018-2019 

Vedtak: Orientering om at inngåelse av avtale med SATS Tasta er  gjennomført ble tatt 
til orientering. Treningstider spinnning sesongen 2018-2019 blir mandager 20:15 og 
torsdager 20:00. 
 

c. Status julebord 2018 
Vedtak: Clarion Stavanger bestilles til fredag 16.11.2018. Hilde legger ut spørsmål om 
komite på facebook-gruppa. Roy ordner lokaler og Stine følger opp årets Tosk. 
 

d. Invitasjon til dialogmøte NM 2019, Sandnes, tirsdag 2 oktober 
Vedtak. Kolliderer med info/debrief. Melder tilbake til Sandnes at vi er interessert i 
info fra møtet. 
 

e. Invitasjon til sykkelens dag, Sola, 10 november 
          Vedtak: Truls legger ut info på facebook. 
 

f. Refresh på rutinene i forbindelse med nye medlemmer.  
Vedtak: Rutinene ble gjennomgått. Fungerer slik som tenkt. 
 

g. Info om motivatorene  
Vedtak: Presentasjon av motivatorene på hjemmesiden er ønsket, samt info om hva 
en motivator er/gjør. 
 

h. Status damesatsing 
Vedtak: Styret tok til orientering om status i oppfølging etter sist styremøte 

 
Referent: Hilde Olsrud 

 


