
Protokoll styremøte i Tasta & omegn sykkelklubb

Møtenummer: 10/2022
Dato: 26.10.2022
Kl: 17:30
Sted: Logitrans - Plattformvegen 5, 4056 Tananger
Innkalt: Styret og vararepresentanter
Tilstede: Lasse, Elisabeth, John Øyvind, Jan Olav, Kristin, Mari, Robert
Frafall:

Sakliste

22/98 Godkjenning av protokoll fra styremøter 10.08.22 og 14.09.22

Vedtak:
Godkjent og publiseres etter møtet.

22/99 Dato og referent for neste styremøte

Vedtak:
Onsdag 07. Des. kl 17:30 – Referent Kristin.

22/100 Økonomi
a. Likviditet
b. Inntekter
c. Kostnader
d. Regnskap vs budsjett
e. Prognose

Vedtak:
Status per d.d. er kr 642K på kto. Kr 34,5K utestående (CLT + Jubileumstur). JØ og E følger
opp med personlige meldinger til de det gjelder. Per d.d. har vi 460 medlemmer. ca 30 av
disse er ubetalt medlemsavgift. Disse bekreftes også samtidig. de gis en frist, og evt. tas ut
av FB siden til klubben om ikke videre medlem.

22/101 Evaluering TOSKaskabet søndag 25. september

Vedtak:
Vellykket. 90 deltakere. Gode tilbakemeldinger. Litt ifht EQTiming, men det tas det lærdom
av mht riktige tider. Jan Olav kommer tilbake med forslag til korrekt løpstid / pall
plasseringer.
Godt likt at det var avholdt på en helgedag (Lør/Søn). Vurderer dette også for 2023,



Note – sjekk med PB milå som pleier å være en lørdag.
Fokus på flere Stasjonærvakter.

22/102 Hjulebord 25. november

Vedtak:
86 påmeldte. 48 betalende. Mari følger dem opp.

22/103 Spinning

Vedtak:

Godt i gang. God lyd. Ca 20 påmeldte mandager. Ca 15 påmeldte på torsdager.

22/104 Tosk treningscamp på Mallorca 22- 29.april 2023

Vedtak:

Rimeligst ‘pakke’ falt på fredag-fredag med Ving.

Påmeldingsskjema skal sendes ut nå asap.

22/105 Steinsvikrittet

Vedtak:
En god orientering. Mari, Jan Olav og Lasse tar et møte med primus motor for Steinsvikrittet
for et par avklarende punkt.
Utsetter vedtak til neste styremøte mht å ta stilling til om vi forlenger avtalen.

22/106 Deltakelse i lokale ritt

Vedtak:
Lasse, Mari og Jan Olav deltar på møte med lokale sykkelklubber 1/11 kl. 1800.
Vi bør støtte lokale ritt om vi ønsker at de skal fortsette.

22/107 Sykkeltøy og webshop

Vedtak:
Referat fra Kim fra møte med Bioracer 10.10.22 tatt til orientering. Ny Web shop åpner
17.11.22. Prøving av tøy i uke 47 – på Sola Arena



Kim Ø. publiserer på FB til alle medlemmer.

22/108  Årshjul TOSK, ansvarsfordeling TOSK-styret - status
a. Årshjul

Vedtak:

b. Ansvarsfordeling

Vedtak:

22/109 Eventuelt
a. CLT 2023

Vedtak:
Mari og Robert tar initiativ til å kontakte de 3 lagledere fra ’22 til en samtale, idedugnad mht
tidlig planlegging og mulighet for å samkjøre de 3 lag mht transport/overnatting etc.

b.

Vedtak:

c.

Vedtak:

d.

Vedtak:

e.

Vedtak:
-

f.

https://docs.google.com/document/d/1foNLwjUq-d3EEyihxD4mLWb6dEJb13z4Lq2dQZdDnD8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SCM2doDXIr-2Aynmy3rW2AGfy9KoqiHVPoT1vcvWXl8/edit?usp=sharing


Vedtak:
-


