
 
 
 
 

Referat styremøte i Tasta & omegn sykkelklubb 
 

Møtenummer: 7/2019 
Dato: 14.08.2019 
Kl: 19:00 
Sted: Idrettsrådet, Hansons Minde, Henrik Ibsensgt. 58, 4021 Stavanger 
Innkalt: Styret og vararepresentanter. 
Til stede: Stine, Halvor, Jan Olav, Truls (webex). Forfall. Line, Ine, Svein Ole,  

Sindre 
 
Sakliste 
 
19/51  Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 

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

19/52  Dato og referent for neste styremøte 
Vedtak: torsdag 5 september klokken 19:00 
 

19/53 Økonomi 
a. Likviditet 
b. Inntekter 
c. Kostnader 
d. Regnskap vs budsjett 
e. Prognose 

          Vedtak: Likviditet gjennomgått. Status på regnskap m.m. tas i neste møte. 
 
19/54 TOSKaskapet - status 

Vedtak. Siden søknad ikke er behandlet/kommet frem, sendes ny søknad med ny 
rittdato 12 september. 

 
19/55 Fornying av profileringsmateriell 

Vedtak: Utsette til neste møte.  
 
19/56 Spinning 2019-2020 

Vedtak: Avtale for 2019/2020 signeres med SATS Tasta, tirsdag og torsdager. Thomas 
Oftedal overtar som leder spinningmotivator, Håvard takkes for mangeårig innsats. 
Nye motivatorer ønskes velkommen. 
 

19/57 Damemotivatorteam 
Vedtak: Status er at 2 av 3 av dagens motivatorer ønsker avløsning som motivatorer, 
da de har opplevd det som vanskelig det siste året å få til et velfungerende lag slik de 
mener det bør fungere, og ønsker derfor at nye koster får prøve seg. Stine ønsker å 
fortsette som assisterende motivator. Søker etter nye motivatorer blant klubbens 
medlemmer. 

 
19/58 Motivatorleder 

 

https://goo.gl/maps/ji4L4wPDerH2


 
 
 
 

Vedtak:  Gjenta info om at ny motivatorleder ønskes for å overta etter Kim Ø.. 
 

19/59 Status og videre oppfølging etter ulykken under Oslo-Lærdal 
Vedtak: Styret følger opp videre etter behov, og avklarer omkring parasykkeltilbud. 
 

19/60 Status aksjonsliste 
Vedtak: Ikke gjennomgått 

 
19/61  Årshjul TOSK, ansvarsfordeling TOSK-styret - status 

a. Årshjul 
b. Ansvarsfordeling 

Vedtak: Ikke gjennomgått 
 
19/62 Eventuelt 

a. Langestasjon Lysebotn - Bryne. Etableres som vanlig 
b. Klubbtøy oppfølging og vinterkolleksjon følges opp med Spinn asap. 

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