
 
 
 
 

Protokoll styremøte i Tasta & omegn sykkelklubb 
 

Møtenummer: 6/2019 
Dato: 19.06.2019 
Kl: 19:00 
Sted: Idrettsrådet, Hansons Minde, Henrik Ibsensgt. 58, 4021 Stavanger 
Innkalt: Styret og vararepresentanter. 
Til stede: Stine, Halvor, Svein Ole, Jan Olav, Line, Truls Forfall: Sindre, Ine 
 
 
Sakliste 
 
19/40  Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 

Vedtak: Godkjent og er distribuert via 2sk.no og Facebook (public). 
 

19/41  Dato og referent for neste styremøte 
Vedtak: 7 august klokken 19:00 

  
19/42 Status treningsopplegg og motivatorfunksjon 

Kim Ø. (motivatorleder) og Frode S. (treningsprogramansvarlig) var invitert og deltok i 
behandlingen av saken 
 
Vedtak: Styret hadde en god gjennomgang med motivatorleder Kim Ø., og ansvarlig 
for treningsprogram Frode S. Mye fungerer veldig bra, noe også spørreundersøkelsen i 
vinteren underbygger. Noen mindre forbedringer er identifisert. Kim Ø. ønsker 
avløsning som motivatorleder i løpet av sommer/høst for å ha fokus på Nero 2020. 
Frode S. tar en ny sesong med å legge opp treningsprogram. 
 

19/43 Økonomi 
a. Likviditet 
b. Inntekter 
c. Kostnader 
d. Regnskap vs budsjett 
e. Prognose 

Vedtak: Status som sist. Likviditet god, inntekter og kostnader i tråd med budsjett. 
Sponsorene unntatt 1 har betalt inn. 418 medlemmer betalt medlemskontingent. 
Prognose ihht budsjett. CLT utbetalt i juni, Boreal fakturert TOSK. Fakturere deltakere 
CLT, få inn deltakerlistene fra laglederne, vurdere prisjustering for de som ikke tok 
bussen. 

 
19/44 Evaluering klubbmesterskap torsdag 9 mai 

Vedtak: Anbefaler videreført neste år 
 

19/45 Fornying av profileringsmateriell 
Vedtak: Utsette til neste møte.  
 

 

https://goo.gl/maps/ji4L4wPDerH2


 
 
 
 

19/46 Status og videre oppfølging etter ulykken under Oslo-Lærdal 
Vedtak: Styret følger opp videre etter behov. 

 
19/47 Spinning 2019-2020 

Vedtak: Avsjekke alternativer, avsjekk med motivatorteam -> beslutte så raskt som 
mulig. 
 

19/48 Status aksjonsliste 
Vedtak: Gjennomgått. 

 
19/49  Årshjul TOSK, ansvarsfordeling TOSK-styret - status 

a. Årshjul 
b. Ansvarsfordeling 

Vedtak: Gjennomgått. 
 
19/50  Eventuelt 

a. Oppfølging de ulike “lagene”- status gjennomgått 
b. Sjekke “behovet” for tempo / hybriddrakt, vurdere å ta det inn i kolleksjonen.  
c. Lager av klubbutstyr: Vurdere å leie en container/lagerhotell. 
d. TOSKaskabet: Status gjennomgått  

 
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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