
Protkstyremøte i Tasta & omegn sykkelklubb

Møtenummer:  01/2023
Dato: 11.01.2023
Kl: 17:30
Sted: Logitrans - Plattformvegen 5, 4056 Tananger
Innkalt: Styret og vararepresentanter 
Tilstede: Lasse, Mari, Kristin, Jan Olav, Robert, John Øivind
Frafall:     Elisabeth

                   
Sakliste

23/01  Godkjenning av protokoll fra styremøte 07.12.22

Vedtak: 
Protokoll godkjent. 

23/02 Dato og referent for neste styremøte

Vedtak: 
8.2.23 kl 17.00
Referent er Robert. 

23/03 Økonomi 
• Likviditet
• Inntekter
• Kostnader
• Regnskap vs budsjett
• Prognose

Vedtak: 
• God likviditet. 
• mva refusjon utbetalt kr 39.000,-, dugnad mairittet kr 10.000

Kasserer har årsregnskapet klart til neste styremøte.

23/04  Budsjett 2023 utkast 2

Vedtak: 
Klubben har opparbeidet seg et godt overskudd over tid. Hva skal vi bruke overskuddet til? 
Forslag: Brukes til rittdeltagelse og turstøtte. Aktuelle ritt er bl.a. Steinsvik, Nordsjø, 
Norgescup, LB-Bryne. 
Vi kan ikke kjøre overforbruk hvert år, men muligens for de to neste årene for å få fokus på 



klubbens kjerneaktivitet. Styret må undersøke muligheter for å øke inntektene. Alternativet på 
sikt er at aktiviteten må reduseres. 
Etter generell prisutvikling foreslås å øke kontingent til 450 kr.
Kasserer sjekker oppsett for årsavslutning og rutiner for påskjønnelse med forrige kasserer.

23/05 Årsmøte 2023 - forberedelser
Onsdag 22.02.23 kl. 1830
Sted: Plattformvegen 5, Tananger

Dagsorden og fordeling av oppgaver. 
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Formell innkallelse ca 1 mnd før. 

2. Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
Ha et forslag klart

ordstyrer: 
referent: 
underskriv x 2: På stedet

3. Behandle årsberetning og organisasjonskart
Utkast behandles i styremøtet 11/1
Organisasjonskart - Samme som over.

4. Behandle regnskap i revidert stand
5. Behandle innkomne forslag og saker
6. Fastsette medlemskontingent

Forslag: kr.______ Styrets forslag og som ligger til grunn i budsjettet.
7. Vedta budsjett

Budsjett 2023:
8. Foreta valg

Valgkomiteens innstilling til nytt styre: 

Vedtak: 
• ansvar Lasse
• bestemmes på forhånd, Jan Olav referent, Robert ordstyrer
• Lasse følger opp. 
• xx
• Styreforslag: SoMe ansvarlig søkes. kompenseres på lik linje med motivator osv
• kr 450
• se regneark
• Viser til dokument om valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer. 

23/06 Tosk treningscamp på Mallorca 22- 29.april 2023

Vedtak: 
Mallorcagjengen er i gang med ruteplanlegging og regner med å ha noe å legge ut på 
eventsiden i midten av februar. 

23/07 CLT 2023

Vedtak: 



Lagmøter gjennomføres og tilbakemelding til styre, ved Mari og Robert, innen neste 
styremøte. 
Lagansvarlige (foreløpige)
Nero: Kim
Koks: Paul & Andy
Rødt: Kjetil og Svein Ove
Gull: Odd Arve og Arild N
Behov for å avklare deltakere og hvem som skal overnatte på Hovden samt engasjere Roy 
mtp reisebestilling. 

23/08 Oppdaterte retningslinjer for klubbdrift fra NIF

Vedtak: 
OK. 

23/09 Minstebestilling webshop Bioracer
Skal vi holde på minstetallet 10 ved bestilling tillegsutstyr? Ønsker klubben å ha et lager av 
klær dersom bestillingen er lavere enn dette? 

Vedtak: 
Vi holder på minstetallet 10.

23/10  Årshjul TOSK, ansvarsfordeling TOSK-styret - status
• Årshjul

Vedtak: 
Styreleder informerer medlemmene om kjøp av lisens, viser til informasjon fra EQTiming. 

• Ansvarsfordeling 

Vedtak:
Ingen endringer

23/07  Eventuelt
• Løypevakt Tour of Norway 28.-29. mai

Henvendelse fra Tour of Norway: Tour of Norway arrangeres 26 – 29. mai. I forbindelse med 
rittet har vi et stort behov for vakter.
En vaktpost bemannes som en hovedregel 1,5-2 timer. Dette varierer selvfølgelig noe da man 
aldri kan nøyaktig forutsi farten på syklistene. Denne tiden inkluderer oppmøte i god tid før 
syklistene kommer.
Vi betaler 220, - per vakt og 1000, - per soneleder. 

 Vedtak: 
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