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

10/2021
06.10.2021
18:00
Logitrans - Plattformvegen 5, 4056 Tananger
Styret og vararepresentanter + Motivator Ansvarlig
Bjørn, Elisabeth, Lene, Jan Olav, Roy, Robert, Geir, Ivan
Henriette

21/82 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
Vedtak: Godkjent.
21/83 Dato og referent for neste styremøte
Vedtak: 20.10.21 kl. 18. - Bjørn
21/84 Økonomi
a. Likviditet
b. Inntekter
c. Kostnader
d. Regnskap vs budsjett
e. Prognose
Vedtak: Fortsatt god økonomi. CLT Fakturert. Oppfølging av innbetalinger pågår - stort
sett i rute. Bedre økonomi enn prognose.
21/85 Draktdesign - status fra draktkomitè + Spinn fremdrift.
Oppdatering om fremdrift. Skriftlig innstilling fra komiteen tatt opp på møte. Oppdatering
fra spinn forhandlinger.
Avklaringspunkter tas opp i neste møte før konklusjon.
Vedtak: Nytt møte 20.10.21 for videre beslutning inkl draktkomitè.

21/86 Sola Arena - eget kurs for TOSK.
Sola Arena tilbyr klubben eget akkrediterings kurs (15 pers pr gang) for klubben med 10%
rabatt.
Det vil si ca 445,50- pr person. Men hvor Klubben blir fakturert samlet. OG vi eventuelt
fordeler kostnaden videre.
Vedtak: 50% refusjon innvilges. Gjelder også de som allerede har tatt akkreditering. Ingen
ekstra kostnad vedr sykkel. Sett opp 3-4 akkrediterings kvelder.
21/87 Motivator status + arrangere samling
Dialog motivator ansvarlig om status.
Treningsopplegg
Fordeling av økter
Vedtak: Plan for motivator samling ok. Roy innkaller til møte.
21/88 Albir 2022 status
Sette opp ressurser til å arbeide mer i detalj på dette. Beregne ca 50 pax
Avklare rollefordelinger mellom Roy & Styret.
Identifisere aksjonspunkter for styret + ressurspersoner.
Vedtak: Roy kommuniserer Informasjon vedr booking ut i løpet avhelgen.
21/89 Status Spinning - lokaliteter osv?
Lokalitet ok.
Oppdatering på status utlån av plasser til STRIK og motivator situasjon.
Mangler motivatorer. Sende ut FB melding. Elisabeth. Henvendelse/spørsmål - Kan kontakte
Bjørn.
Håp om start snarlig etter høstferie hvis brikkene faller på plass.
Vedtak: Aksjoner tatt. Oppdatering så fort som ny utvikling kommer.
21/90 Status aksjonsliste
2sk.no oppdateres med styret. Se øvrige saker fra dette møtet.
Vedtak: Godkjent.

21/91 Årshjul TOSK, ansvarsfordeling TOSK-styret - status
a. Årshjul
Hjulebord komitè status - hva trengs fra styret? Foreløpig kontroll i komitè. Ny oppdatering
etter komitèmøte i dag.
Vedr Årshjul og planlegging av årsmøte med valg av representanter til styret meddelte Bjørn
at han ikke tar gjenvalg for ny periode. Valgkomitè er underrettet.
Styrerepresentanter som er på valg ved neste årsmøte oppfordres til å tenke igjennom sitt
kandidatur til neste møte - slik at valg komitèen kan underrettes og starte sitt arbeid.
Vedtak: Godkjent.
b. Ansvarsfordeling
Vedtak: Videreføres til neste møte.
21/92 Eventuelt
a. Igangsettelse Jury Årets TOSK pris.
Ihht utvalgskriterier.
Vedtak: Jury for Årets TOSK igangsettes.
b. CLT 2022
Roy kan Booke opplegg. Men ikke delta selv .
Vedtak: Videreføre ordning at Roy tar ansvar for booking også 2022.
Bjørn Bergaas Utne, bjorn.utne@gmail.com , 92295776

