
 
 
 
 

Protokoll styremøte i Tasta & omegn sykkelklubb 
 

Møtenummer: 9/2019 
Dato: 16.10.2019 
Kl: 19:00 
Sted: Boreal kontor, Revheim 
Innkalt: Styret og vararepresentanter. 
Til stede: Stine, Halvor, Ine, Line, Jan Olav, Truls. Forfall: Sindre og Svein Ole 
 
 
Sakliste 
 
19/76  Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 

Vedtak: Godkjent og publisert. 
 

19/77  Dato og referent for neste styremøte 
Vedtak: Onsdag 13 november kl. 19:00 

 
19/78 Økonomi 

a. Likviditet 
b. Inntekter 
c. Kostnader 
d. Regnskap vs budsjett 
e. Prognose 

Vedtak: Likviditet, inntekter, kostnader og regnskap gjennomgått. I tråd med budsjett. 
 
19/79 TOSKaskapet - evaluering 

Vedtak: Utfordringene som resulterte i at TOSKaskapet ble avlyst ble gjennomgått. 
Styret konkluderte med at det var riktig å avlyse fordi en ikke ville hatt mannskap til en 
forsvarlig gjennomføring. Styret vil etablere en rittkomite like etter neste årsmøte, 
som skal ha ansvar for planlegging og gjennomføring av ritt iht “håndbok for 
TOSKaskapet”.  

 
19/80 Klubbtøy - høstkolleksjon 

Vedtak: Vinter/vårkolleksjon ble besluttet, og legges ut via webshop så snart Spinn har 
bekreftet design 

 
19/81 Fornying av profileringsmateriell 

Vedtak: Bestilling av profileringsmateriell sendes så snart TOSK har mottatt revidert 
pristoppsett. 

 
19/82 Motivator status 2019-2020 

Motivatorleder: Roy Ø. overtar etter Kim Ø. 
Damemotivatorer: Behov og løsning for ytterligere damemotivatorer vurderes 
fortløpende. God aktivitet for tiden i damegruppa.  
 

 



 
 
 
 

19/83 Treningsleir 2020 
Vedtak: Styret besluttet at det tilbys treningsleir 18-25 april 2020 med Boreal som 
reisearrangør, ihht tilbud, forutsatt noe fleksibilitet for tilpasninger. Sportslig og sosialt 
opplegg tar TOSK selv hånd om. 

 
19/84 Status og videre oppfølging etter ulykken under Oslo-Lærdal 

Vedtak: Styret følger opp videre etter behov. 
 

19/85 Status aksjonsliste 
Vedtak: Ikke gjennomgått. 

 
19/86  Årshjul TOSK, ansvarsfordeling TOSK-styret - status 

a. Årshjul 
b. Ansvarsfordeling 

Vedtak: Ikke gjennomgått. 
 
19/87  Eventuelt 

a. Julebord: Fredag 15 november, Scandic Forum, eget lokale, 3 retter, DJ, toastmaster 
ok, påmelding pågår kjører en purremail. 

b. Aktivere valgkomite årsmøte 2020: Tar kontakt med valgkomite. 
c. Årsmøte 2020 plan: Avholdes onsdag 12 februar.  
d. TOSK lager: Etableres.  

 
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
mailto:truls.dishington@gmail.com

