
 
 
 
 

Protokoll styremøte i Tasta & Omegn sykkelklubb 
 

Møtenummer: 11/2018 
Dato: 31.10.2018 
Kl: 19:00 
Sted: Treskeveien 5, Revheim 
Innkalt: Styret og vararepresentanter. Truls er referent. 
Til stede: Roy, Stine, Steinar, Frode, Sindre, Halvor (Skype), Truls. Forfall Hilde. 
 
Sakliste 
 
18/91  Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 

Vedtak: Godkjent 
18/92  Dato og referent for neste styremøte 

   Vedtak: Tirsdag 27 november, kl. 19:00. Hilde referent. 
 

18/93  Økonomi 
a. Status likviditet 
b. Inntekter 
c. Kostnader 
d. Annet 

Vedtak: Regnskap pr september gjennomgått. Inntekter og utgiftene som forventet.  
Likviditet er god. TOSKaskab regnskap gjennomgått og avsluttet med et mindre  
underskudd. 

 
18/94  Status og videre oppfølging etter ulykken under Oslo-Lærdal 

Vedtak: Styret ble orientert om gjennomført medlemsmøte og motivatorsamling.  
Fokus fremover blir oppfølging av Laila og Jan Pette i Bergen, samt hjelp/dugnad  
ifbm hustilpasning, sykkel, m.m. Ønskelig å få med noen av medlemmene til å holde i  
disse aktivitetene, tar initiativ til å få disse med når det blir konkrete aktiviteter. 

 
18/95  Sponsoravtaler og draktdesign 

Vedtak: Forutsatt nødvendige justeringer inngås ny avtale med Spinn. Styret ble  
orientert om at sponsoravtalene er tilnærmet på plass for 2019-2022. Draktdesign  
påbegynnes umiddelbart, vurder hvordan mulighetene er til å få noe refleks  
inn på klubbtøyet. Ellers videreføres dagens design. 

 
18/96  Strategiarbeid 2019-2022 

Vedtak: Spørreundersøkelse til medlemmene sendes ut. 
 

18/97  Status aksjonsliste 
Vedtak: Gjennomgått og oppdatert 

 
18/98  Årshjul TOSK, ansvarsfordeling TOSK-styret - status 

a. Årshjul 
b. Ansvarsfordeling 

 



 
 
 
 

Vedtak: Gjennomgått og oppdatert 
 
18/99  Eventuelt 

a. Status julebord 2018: 
Vedtak: Styret ble orientert om status. 

b. Refleksvest 
Vedtak: Løsninger avklares med Spinn. Deretter besluttes hva vi gjør. 

c. Sykkelsponsing 
Vedtak: TOSK sin sponsing av medlemmer skjer via rittstøtte, reisestøtte og 
påskjønnelse til motivatorer. Det gis ikke direkte støtte til utstyr for 
enkeltmedlemmer. 

d. Valgkomite årsmøte 2019 
Vedtak: Valgkomite bes iverksette sitt arbeid inn mot årsmøtet 2019. 

e. CLT og Mairittet 2019 
Vedtak: Forespørre om noen av medlemmene kan påta seg lagledelse rødt, koks og 
gull i 2019. Kan også tas i spørreundersøkelsen, interessen for lagsykling og hvilke ritt. 

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