
 
 
 
 

Protokoll styremøte i Tasta & Omegn sykkelklubb 
 

Møtenummer: 12/2018 
Dato: 27.11.2018 
Kl: 19:00 
Sted: Treskeveien 5, Revheim 
Innkalt: Styret og vararepresentanter. Truls er referent. 
Til stede Stine, Roy, Steinar, Frode, Sindre, Roy, Hilde, Truls. Forfall Halvor.  

Markedsansvarlig Asbjørn Nilsen deltok under sak 18/104 
 
Sakliste 
 
18/100 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 

Vedtak: Godkjent 
 
18/101 Dato og referent for neste styremøte 

Vedtak: Tirsdag 18 desember, kl. 19:00. Hilde referent. 
 

18/102 Økonomi 
a. Status likviditet 
b. Inntekter 
c. Kostnader 
d. Budsjett 2019 

Vedtak: Regnskap pr oktober gjennomgått. Inntekter og utgiftene som forventet.  
Likviditeten er god. Hjulebord-regnskap avsluttes i desember, blir omtrent som  
budsjettert. Budsjettutkast 2019 gjennomgått, forslag vedtas på neste møte. 
 

18/103 Status og videre oppfølging etter ulykken under Oslo-Lærdal 
Vedtak: Styret ble orientert om dugnad 28/11 der medlemmer er med og tar ansvar  
for gjennomføring - bra! Fokus fremover blir fortsatt oppfølging av Laila og Jan Petter  
i Bergen (og ev perm i julen), samt hjelp/dugnad ifbm hustilpasning, sykkel, m.m.  
Medlemmer får reisestøtte på 500,- pr person pr besøk Bergen fra og med 

desember. 
 
18/104 Sponsoravtaler og draktdesign 

Vedtak: Sponsoravtaler 2019-2022 inngått med Baker Hughes, Score A/S, LogiTrans, 
Norsea, Boreal, Garmin og Spinn. Draktdesign justeres med basis i fremlagte forslag. 
Endelig forslag sendes til sponsorer for avsjekk. Webshop åpnes 15/12 med 
basiskolleksjon for dame og herre med fokus på trenings-/ritttøy for vår & 
sommersesongen. 

 
18/105 Strategiarbeid 2019-2022 

Vedtak: Spørreundersøkelsen sendes til styret som tester, før den sendes til alle 
medlemmene. 
 

18/106 Status aksjonsliste 

 



 
 
 
 

Vedtak: Gjennomgått og oppdatert 
 
18/107 Årshjul TOSK, ansvarsfordeling TOSK-styret - status 

a. Årshjul 
b. Ansvarsfordeling 

Vedtak: a gjennomgått, b ikke gjennomgått 
 
18/108 Eventuelt 

a. Årsmøteforberedelser 
i. Valgkomite status 

ii. Budsjett 2019 
iii. Styrets forslag til ny valgkomite 
iv. Lokale til årsmøtet 

b. Hjulebord: 105 medlemmer var med. God stemning, bra lyd, god toastmaster, ok 
lokale, maten kunne vært bedre. Har meldt tilbake til hotellet om 
forbedringsmuligheter. 

c. 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. 
Roy kommer til å legge ut en teaser på Trondheim - Oslo (21/6). Gjøre det samme for 
koks og rødt på CLT (25/5). 
 

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