Protokoll styremøte i Tasta & omegn sykkelklubb
Møtenummer:
Dato:
Kl:
Sted:
Innkalt:
Tilstede:
Frafall:
Sakliste:

05/2021
05.05.2021
19:00
Skype/Teams
Styret og vararepresentanter.
Bjørn, Elisabeth, Robert, Lene, Jan Olav, Geir
Ivan, Henriette

21/41 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
Vedtak: Godkjent.
21/42 Dato og referent for neste styremøte
Vedtak: 01.06.21 Hansons Minde. Lene Skotnes referent
21/43 Økonomi
a. Likviditet
b. Inntekter
c. Kostnader
d. Regnskap vs budsjett
e. Prognose
Vedtak: Kontingenter 14000 utestående. Fakturert alle sponsorer for 2021. Sendt nok en
purring til Baker Hughes for 2020 i forbindelse med fakturering. Asbjørn Nilsen involveres.
Jan Morten Auseth sjekker opp Core-Trek og alternativer for medlemsregister pga
stigende kostnader. Vurderes videre i neste møte.
Ihht budsjett og god likviditet.
21/44 Sponsor plan 2022-2024 - veien videre
Vedtak: Videreføres til neste møte. Invitere Asbjørn med / muligens dedikert møte til
Sponsor. Avtale et eget møte Spinn kontrakt og etterlevelse av den.
21/45 2sk.no gjennomgang - hva bør vi prioritere å oppdatere?
Forslag; Motivator sender inn bilder/oppdatering fra turer
Endringer gjort og ihht eget dokument.
Vedtak: Minimere innhold slik at vi får holdt det oppdatert.

21/46 Status aksjonsliste
Vedtak: Askjon spinning/lokale videreføres
21/47 Rittforberedelse
Steinsvikrittet blir kontaktet nå i mai ang kursing.
Vedtak: Eget møte for innsendelse av søknad og oppstart forberedelser 19.05.21 kl 19.
Geir, Jan Olav, Ivan, Bjørn
21/48 Treningsleir hjemme edition - oppdatering
Prioritere ordinært program og få det opp å gå. Neste steg avhengig av når vi er tilbake i
ordinært program.
Kan prøve igjen til høsten? Lysebotn Dagstur
Vedtak: Videreføres til neste møte.
21/49 Årshjul TOSK, ansvarsfordeling TOSK-styret - status
a. Årshjul
Vedtak: Gjennomgått og godkjent. Ihht årshjul.
b. Ansvarsfordeling
Vedtak: Gjennomgått og godkjent. Ingen endringer siden sist.
21/50 Eventuelt
a. TOSK Rødt - fra forrige møte.
Motivator Ansvarlig komfortabelt med den organiserte motivator dekning. Avventer
rekruttering til lørdagsøkter når ordinært program igangsettes og ser an behovet.
Kaptein CLT rødt lag må prioriteres.
Vedtak: Dialog med motivator ansvarlig nå i mai. Navn sjekkes opp.

b. Treninger
Kan vi få til organiserte treninger med fortsatt innskjerpede regler etter 06.05.21?

Vedtak: Purre opp dialog med Stavanger kommune. Svar på vår henvendelse.
Bjørn Bergaas Utne, bjorn.utne@gmail.com , 92295776

