
 
 
 
 

Protokoll styremøte i Tasta & omegn sykkelklubb 
 

Møtenummer: 3/2019 
Dato: 27.03.2019 
Kl: 19:00 
Sted: Idrettsrådet, Hansons Minde, Henrik Ibsensgt. 58, 4021 Stavanger 
Innkalt: Styret og vararepresentanter. 
Til stede: Sindre, Jan Olav, Truls, Ine Forfall: Line, Stine, Svein Ole, Halvor 
 
 
Sakliste 
 
19/11  Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 

    Vedtak: Godkjent 
 

19/12  Dato og referent for neste styremøte 
    Vedtak: 24. april 2019, kl: 19:00, Idrettsrådet 
  

19/13 Økonomi 
a. Likviditet 
b. Inntekter 
c. Kostnader 
d. Regnskap vs budsjett 
e. Prognose 

Vedtak: Status pr februar gjennomgått. Likviditet god, inntekter og kostnader i tråd 
med budsjett. De fleste sponsorene har betalt inn. 390 medlemmer betalt 
medlemskontigent, siste purring til de resterende 75 går ut nå. Prognose ihht budsjett. 
 

19/14 Evaluering spinningsesongen 2018/2019 
Vedtak. Styret ble orientert om årets sesong. Betydelig lavere oppmøte enn forrige 
sesong. Tilbudet ikke like bra mht sykkelkvalitet og tidspunkt. Bør likevel være 
grunnlag for en ny sesong. Start rett etter påske med å avklare hvordan en vil gjøre 
det for neste sesong. 

 
19/15  Status og videre oppfølging etter ulykken under Oslo-Lærdal 

Vedtak: Veldig gledelig at Laila kommer hjem. Positivt med gjennomførte dugnader og 
at det er bra oppslutning. Ursula skal delta på CLT, så her blir det et kjekt opplegg, og 
TOSK bistår de med ev. sjåfør løsning. Styret følger opp videre etter behov. 

 
19/16 Kaptein/lagleder status - rødt, koks 

Vedtak: Styret ber interesserte for å bidra som lagledere/kapteiner på Rødt ifbm 
Mairittet og CLT om å ta kontakt. 
  

19/17 Status aksjonsliste 
 
19/18  Årshjul TOSK, ansvarsfordeling TOSK-styret - status 

 

https://goo.gl/maps/ji4L4wPDerH2


 
 
 
 

a. Årshjul 
b. Ansvarsfordeling 

 
19/19  Eventuelt 

a. Evaluering klubbtøy bestilling Q1 2019. Utsettes til neste møte. 
b. Profileringsmateriell: Fornyes 
c. Behov for reminder på HSM og hvordan vi sykler sammen på trening 
d. Oppfølging nye medlemmer: Sindre oppdaterer intromail teksten + websiden 
e. Dato for TOSKmesterskapet: Torsdag 9 mai 
f. CLT - hotell i Kristiansand, ref oppussing Hotel Norge 
g. Påmelding Mairittet: Gro har meldt på damene. Truls sjekker vedr de andre lagene. 
h. Vaktdugnad Hammer & Tour of Norway: Kollidrer med CLT som er prioritert. Vi legger 

ut info internt, ta direkte kontakt. 
i. Bogafjell invit fellestransport CLT og Bergen Voss. 

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

 

mailto:truls.dishington@gmail.com

