
 
 
 
 

Protokoll styremøte i Tasta & Omegn sykkelklubb 
 
Møtenummer: 01/2019 
Dato: 23.01.2019 
Kl: 19:00 
Sted: Treskeveien 5, Revheim 
Innkalt: Styret og vararepresentanter. Truls referent. 
Til stede Roy, Steinar, Frode, Sindre, Halvor, Truls. Forfall: Stine 
 
Sakliste 
 
19/1  Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 

Vedtak. Godkjent 
 

19/2  Dato og referent for neste styremøte 
Vedtak: Onsdag 30/1 kl.: 19:00 ved behov, ellers blir det onsdag 20 februar kl. 19:00. 
Truls referent. 
 

19/3  Økonomi 
a. Likviditet 
b. Inntekter 
c. Kostnader 
d. Regnskap vs budsjett 
e. Prognose 

Vedtak: Likviditet god. Lite bevegelser siste periode på inntekt og kostnadssiden. 
Prognose tas etter årsmøtet med nytt budsjett, men intet spesielt er forventet 
kommende periode. Regnskap 2018 gjennomgått og godkjent. Sendes til revisorer for 
gjennomgang. Godkjent regnskap legges i sakspapirer til årsmøtet senest 31/1. 
Budsjettforslag 2019 gjennomgått og styregodkjent, sendes til årsmøtet for 
behandling. 

 
19/4  Status og videre oppfølging etter ulykken under Oslo-Lærdal 

Vedtak: Positivt med gjennomførte dugnader og at det er bra oppslutning. Styret 
følger opp videre etter behov. 

 
19/5  Strategiarbeid 2019-2022 

a. Spørreundersøkelsen 
Vedtak: Gjennomgått. Lager et forslag med mindre justeringer av visjon og verdier 
som legges frem for årsmøtet. Gjennomgår resultatene av undersøkelsen som en del 
av sak med visjon og verdi. Resultater vedr. treningsopplegg, klubbtøy og 
serviceapparat meldes tilbake til de involverte. 

b. Andre forhold 
Vedtak: Intet 
 

19/6 Årsmøte 13 mars 2019 - agenda og status 
Innkalling - sendt 12.01.19 
Vedtak: Agenda og status gjennomgått, aktivitetsplan for ferdigstilling gjennomgått. 

 



 
 
 
 

 
19/7  Status aksjonsliste 

Vedtak: Ikke gjennomgått 
 
19/8  Årshjul TOSK, ansvarsfordeling TOSK-styret - status 

a. Årshjul 
b. Ansvarsfordeling 

Vedtak: Ikke gjennomgått 
 
19/9  Eventuelt 

a. TOSKaskabet 2019 - rittdato -> inn i terminlisten (EQtiming) 
Vedtak: Utført 

b. Status klubbtøy i bestilling 
Vedtak: Levering fra Nalini ser ut til å ville skje i henhold til plan. Før utlevering av 
klubbtøy gjennomføres en kvalitetssjekk hos Racing depot. Sjekker omfang av ordre 
som er sendt. 

c. Hammer Classic info 
Vedtak: Info legges ut til medlemmene etterhvert. Blir problematisk med vaktdugnad 
den helgen pga CLT.  

d. Oppfølging motivatorer og treningsopplegg.  
Vedtak: Møte med motivator leder og treningsopplegg ansvarlig avtales 

e. Status lag og lagledere/kapteiner (inn mot CLT evehtuelt) 
i. Dame: Gro (Kim I./Stine) 

ii. Sort: Kim Ø. 
iii. Koks: ? 
iv. Rødt: ? 
v. Gull: Helge Erga 

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

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14_zqpOxpNAWYbkCfUH1xb5WEmAolvrRZPgkGKnGYnl8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1foNLwjUq-d3EEyihxD4mLWb6dEJb13z4Lq2dQZdDnD8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SCM2doDXIr-2Aynmy3rW2AGfy9KoqiHVPoT1vcvWXl8/edit?usp=sharing
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