
Protokoll styremøte i Tasta & omegn sykkelklubb

Møtenummer:  11/2022
Dato: 07.12.2022
Kl: 17:30
Sted: Logitrans - Plattformvegen 5, 4056 Tananger
Innkalt: Styret og vararepresentanter 
Tilstede: Elisabeth, Lasse, Robert, Jon Øyvind, Jan Olav og Kristin
Frafall:     Mari

                   
Sakliste

22/110  Godkjenning av protokoll fra styremøte 26.10.22

Vedtak: Godkjent

22/111  Dato og referent for neste styremøte

Vedtak: 11.01.2023, Jon Øyvind

22/112  Økonomi 
• Likviditet
• Inntekter
• Kostnader
• Regnskap vs budsjett
• Prognose

God likviditet. 
Regnskapet er gjort opp fram til november.
Jon Øyvind avklarer om å tilføye en ny regnskapspost for matrialkjøp. Tas opp på neste 
styremøte.

Vedtak: Gjennomgått

22/113  Budsjett 2023 utkast 1
Sponsorinntekter fra Baker må fordeles på tre år.
Toskaskabet budsjetteres med det samme som i 2022.
Vurdere å ta vekk damestøtten. 
CLT støtte lik som i 2022.

Vedtak: Gjennomgått

22/114  TOSKaskabet 2023
Dato for arrangementet må meldes til NCF sør, se mail 14/11.
Lasse sjekker dato med NCF rittplan.

Vedtak: Vedtatt dato 17.09.2023



22/115 Deltakelse lokale ritt
Oppfølging av sak 22/105 Steinsvikrittet og 22/106 Deltakelse i lokale ritt, fra styremøte 
26.10.22. Etter dette har det vært:

• Møte med lokale sykkelklubber 1/11 angående deltakelse lokale ritt. Mari, Jan Olav 
og Lasse deltok her.

• Steinsvikrittet møte 9/11. Mari, Jan Olav og Lasse deltok. Kontraktsforslag ble lagt 
fram på møtet. Styret er positive til å gå videre med samarbeidet.

• Møte med NCF 16/11 angående ritt. Jan Olav deltok på møtet. Det skal lages en 
spørreundersøkelse som deles til alle klubber i NCF. Alle ser en utfordring i nedgang i 
deltakelse og at deltakermassen blir stadig eldre.

• Mail angående Jæren Gran Fondo - "Vårsleppet 2023" Forslag fra Bogafjell. Styret er 
positive til å bidra.

Vedtak: Styret jobber videre med promotering og støtte for å øke deltakelse i lokale ritt.

22/116 Evaluering Hjulebord 25. november
«Erfaringsnotat» fra hjulebordskomiteen:
Vi ville arrangere et hjulebord som favnet vidt og bredt.  Det var viktig for komiteen at alle følte 
seg velkomne, både gamle og nye medlemmer. Tilbakemeldingene vi har fått tyder på at vi lyktes 
godt med det. Komiteen brukte også en god del tid på å skape oppmerksomhet rundt festen på 
facebook, det var nok en av grunnene til at vi var så mange som vi faktisk var. Vi gjør det gjerne 
om igjen til neste år. Dato er booket 24.11.23

Vedtak: Gjennomgått

22/117 Spinning
Evaluere høstens tilbud og deltakelse. Avgjøre om tilbudet skal forlenges til 30.03.23
Det har jevnt over vært god oppslutning om spinning med et gjennomsnitt på litt over 20 
personer på begge dager. Mange av klubbens medlemmer setter stor pris på treningene, og det 
sosiale aspektet. På bakgrunn av dette forlenges trening til ut mars. Lasse gir beskjed til Sats.

Vedtak: Spinning videreføres til ut mars 2021

22/118 Tosk treningscamp på Mallorca 22- 29.april 2023
Per nå er det 30 påmeldte. Det er også noen som organiserer egen tur.
Videre prosess:
-lage sykkelruter på alle nivå
-lage reisehefte
-bestille transport.

Vedtak: Elisabeth jobber videre med arrangementsgruppen.

22/119 CLT 2023
Oppfølging av sak 22/109 fra styremøte 26.10.22. Oppfølging av møte med lagledere for de 
tre lagene. 



Mari og Robert hadde møte. Per nå er det bare sort som har lagleder. Utfordring i år for CLT 
har samme rittdag som Bergen-Voss. Vanskelig å få motivator til rødt og gull. Robert og Mari 
lager en spørreundersøkelse om deltakelse i CLT.

Vedtak: Sak følges opp

22/120 Telt med ny logo
Nye vegger og tak til telt. 
Pris er på 23950,- inkludert to flagg

Vedtak: Robert bestiller

22/121 Oppdaterte retningslinjer for klubbdrift fra NIF
Orientering ved John Øivind. 

Vedtak: Tas opp igjen som sak på neste styremøte.

22/122  Årshjul TOSK, ansvarsfordeling TOSK-styret - status
• Årshjul

Damesatsing- Tas opp på neste styremøte

Klubbtøy vår
Vedtak: Robert tar saken

22/123  Eventuelt
• Fart på søndagsturene

Det har kommet tilbakemeldinger fra medlemmer om at det går for fort på søndagsturene.

 Vedtak: Robert og Mari tar dette opp med motivatorene.

• Nye bilder med de nye draktene på hjemmesiden.

Vedtak: Diskutere sosiale medier på neste styremøte.
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