
 
 
 

 

 

 
Innkalling styremøte i Tasta & omegn sykkelklubb 
 
Møtenummer:   06/2022 
Dato:   24.05.2022 
Kl:   17:00 
Sted:   Logitrans - Plattformvegen 5, 4056 Tananger 
Innkalt:  Styret og vararepresentanter  
Tilstede:  Mari, Elisabeth, Jan Olav, Robert, Bjørn, John Øyvind og Lasse 
Frafall:                          Kristin 
Sakliste: 
 
22/58  Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte  
  
Vedtak: Protokoll godkjent.  
 
22/59  Dato og referent for neste styremøte 
 
Vedtak: Onsdag 29. juni kl. 1730. Elisabeth referent.  
 
22/60  Økonomi  

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

 
Vedtak:  
Fått inn 12 forsinkede kontigenter i mai. Sponsorpenger Score, Logitrans og Norsea.  
Faktura Baker Hughes sendes.  
Buss Albir blir fakturert.  
God og stabil økonomi.  
 
22/61  Søknad reisegodtgjørelse Styrkeprøven. 
 
Se vedlegg 
 
Vedtak: Søknad innvilget med kr. 6.500.  
 
22/62  Sykkel donasjon 

 
Sykkel Donasjon - veien videre? 
Lukket budrunde med opplysning om veilendende pris.  
Medlem får sykkel - penger inn til hjertestarter prosjektet på Bø. 
bud meldes til post@tastaosk.no med 14 dagers frist. Besluttes neste styremøte. 

mailto:post@tastaosk.no


 
 
 

 

 

 
Vedtak:  
Ny annonse lagt ut, men ingen har tatt kontakt. Vi lar det ligge ute fortsatt. Tas eventuelt 
opp igjen på neste møte.  
 
22/63 Langing 2022 
 
Vedtak:  
Nordsjørittet 11. juni og Lysebotn-Bryne 13. august.   
Jan Olav følger opp med blant annet oppslag på FB. Bjørn stiller på Nordsjørittet.  
 
22/64 Toskaskabet 2022 
 
Igangsettelse komite 
 
Vedtak:  
8. september. Bjørn rittleder, og sender søknad i løpet av helga. John Øyvind og Lasse bistår.  
 
22/65  Status aksjonsliste 
 
Vedtak:   
 
22/66 Årshjul TOSK, ansvarsfordeling TOSK-styret - status 

a. Årshjul 
 
Vedtak:  

● Vakter Tour of Norway er besatt.  
● Drakt CLT: de som ikke kan stille året trøye, oppfordres til å bruke årets vindvest eller 

jakke, i verste fall en nøytral svart jakke. Bjørn informerer CLT at vi har utfordringer 
med draktleveranse.  

 
 

b. Ansvarsfordeling  
 
 
Vedtak: 
 
22/67  Eventuelt 

a. Informasjonsdeling. 
 
se vedlegg 
 
 Vedtak:  
Henvendelsen blir besvart. Den aktuelle datoen blir tatt opp med kapteinen. Vi tar dette 
også opp på et generelt grunnlag seinere. Bjørn følger opp.  
 

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


 
 
 

 

 

b. Medieoppslag donasjon av drakter.  
 
Vedtak:  
Utkast til tekst sendes til Aftenbladet. Robert følger opp.  
 

c. Lagbilder CLT 
 
Vedtak:  
 
Alle lag må ta lagbilde før start eller etter målgang. Lasse gir beskjed til Kim og Helge.  
 

d. TOSK-flasker 
 
Vedtak:  
Bestiller 2.500 flasker (2.000 x 0,5 l + 500 x 0,75 l). Kommer tilbake til distribusjon. Robert 
følger opp.  
 

e. Æresmedlemmer på jubileumstur 
 
Vedtak:  
Deltar på lik linje med andre medlemmer.  
 
Sak til neste møte: 

- Flere melder at lag lukker treningene sine i oppkjøringen til CLT, og at det ikke er 
mulig for de som ikke skal være med på rittene å stille på trening.  

 
f. Spørreundersøkelse om treningstur til “Syden” 

 
Vedtak:  
Ønsker at spørreundersøkelsen blir gjennomført før sommeren. Elisabeth følger opp.   
 
Sak til neste møte: 

- Flere melder at lag lukker treningene sine i oppkjøringen til CLT, og at det ikke er 
mulig for de som ikke skal være med på rittene å stille på trening.  
 

 


