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

11/2021
20.10.2021
18:00
Logitrans - Plattformvegen 5, 4056 Tananger
Styret og vararepresentanter + Draktkomitè
Ivan, Bjørn, Jan Olav, Robert, Elisabeth, Geir, Hans Jørgen, Kim
Henriette, Lene

21/93 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
Vedtak: Protokoll for møte 10 og 11 blir behandlet i neste møte.
21/94 Dato og referent for neste styremøte
Vedtak: Tirsdag 02.11.21 kl 18. Logitrans
21/95 Økonomi
a. Likviditet
b. Inntekter
c. Kostnader
d. Regnskap vs budsjett
e. Prognose
Vedtak: Solid økonomi. Vil komme godt med i budsjett 2022 som startes i neste møte.
21/96 Draktdesign - status fra draktkomitè + Spinn fremdrift.
Spinn/Racingdepot: Foreløpig fokusert på Racing Depot og hva de kan tilby - Spinn kommer
evt i tillegg. De understreket at de var veldig motivert for å bli med videre i ny periode.
Draktkomitè presentasjon:
Veldig god presentasjon og veldig godt arbeid av draktkomitè så langt!
Styret ønsker at draktkomitè arbeider videre og er med som ambassadører til og med 1.
bestillingsperiode er over.
Finne passende anledning hvor komitè kan ta en kortere presentasjon for medlemmene.
Dagens utfordring oppsummert i slide 1-4. Alt for mange forskjellige kombinasjoner av
tidligere versjoner ute å går. Bilder fra Årets opptur 2021- Gramstadbakken opp
Grundig gjennomgang av prosess frem til komitèens innstilling. Slide 21/22.

Ved avstemning fikk den 3 stk 1. plasser og 2 stk 2. plasser.
Single Point of contact mellom klubbmedlem (bestiller) og Bioracer i Norge.
Kvalitet som matcher Santini. Uno X, Ineos Grenadiers, osv.
Vedtak: Bioracer enstemmig vedtatt som leverandør for neste periode 2022-2024.
Aksjoner iverksettes. Draktdesign jobbes videre med. Ikke endelig vedtatt.
21/97 Sola Arena - eget kurs for TOSK.
Oppdatering av fremdrift. “GO” fra TOSK. Datoer må fastsettes av Sola Arena. Er blitt
kommunisert til dem.
Vedtak: Aksjon følges opp.
21/98 Albir 2022 status
Infopakke Albir?
Vedtak: Videreføres til neste møte
21/99 Status Spinning - lokaliteter osv?
Lokalitet ok. Signatur av kontrakt gjenstår.
Motivator ok. Motivator møte 27.10.21.
2sk.no og timebestilling må settes opp igjen i løpet av uke 43
Mål om oppstart 01.11.21
Vedtak: Aksjoner følges opp. Kommuniseres ut i slutten av uke 42.
21/100 Eventuelt
a. Jubileumstur september 2022
Dato i september i forhold til andre ritt.
Søke komitè medlemmer.
Vedtak: Videreføres til neste møte.
b.
Vedtak:
c.
Vedtak:

Bjørn Bergaas Utne, bjorn.utne@gmail.com , 92295776

