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

13/2018
18.12.2018
19:00
Hjemme hos Roy
Styret og vararepresentanter. Truls er referent.
Stine, Roy, Steinar, Frode, Sindre, Halvor, Truls. Forfall Hilde

Sakliste
18/109 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
Vedtak: Godkjent
18/110 Dato og referent for neste styremøte
Vedtak: Onsdag 23 januar 2019 kl: 19:00
18/111 Økonomi
a. Status likviditet
b. Inntekter
c. Kostnader
d. Budsjett 2019
Vedtak: Styret tok status til orientering, inntekter og kostnader som forventet, god
likviditet. Regnskap 2018 sendes til revisor asap etter årsskiftet. Styret godkjente
utkast til budsjett 2019. Endelig budsjett, som skal fremlegges for årsmøtet 2019,
vedtas på neste styremøte etter justering for innspill fra spørreundersøkelsen
(strategi).
18/112 Status og videre oppfølging etter ulykken under Oslo-Lærdal
Vedtak: Styret ble orientert om dugnader med bra oppslutning - bra. Roy orienterte
om siste besøk. Fokus fremover blir fortsatt oppfølging av Laila og Jan Petter i Bergen
(hjem på perm i julen), samt hjelp/dugnad ifbm hustilpasning, sykkel, m.m. Etablere
en ekstra kommunikasjonskanal for detaljinfo omkring medlemmenes involvering.
18/113 Sponsoravtaler og draktdesign
Vedtak: Sponsoravtaler er signert og i dokumentarkiv. Klubbtøy er lagt ut via webshop
som planlagt, bestilling sendes 2 januar. Levering 1 mars.
18/114 Strategiarbeid 2019-2022
Vedtak: Oppsummerer innspill til strategi til neste styremøte for fremleggelse på
årsmøtet 2019.
18/115 Status aksjonsliste
Vedtak: Ikke gjennomgått
18/116 Årshjul TOSK, ansvarsfordeling TOSK-styret - status

a. Årshjul
b. Ansvarsfordeling
Vedtak: Ikke gjennomgått
18/117 Styreendring
Vedtak: Hilde Olsrud går ut av styret etter eget ønske. Halvor Hanasand trer inn som
nytt styremedlem (tidligere varamedlem). Valgkomite orienteres om at det må velges
et ekstra styremedlem på kommende årsmøtet.
18/118 Påskjønnelse klubbdrift (motivatorer, spinninginstruktører, styre)
Vedtak. Besluttet at påskjønnelse gis som draktsett. Samlet bestilling fra klubben.
18/119 Eventuelt
a. Årsmøteforberedelser
i. Onsdag 13 februar 2019, kl. 18:30
ii. Valgkomitteens innstilling til nytt styre jobbes det med
b. TOSKaskabet 2019 - sendt ønske om torsdag 22 august.
c. Info ut til medlemmene om generelt kapteinsbehov (gull, rødt), samt deltakelse CLT
(gull, rødt, koks) og Mairittet (gull, rødt, koks).
Truls Dishington, truls.dishington@gmail.com, 928 05 705

