STYREMØTE
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Saksnr.:

Tema/sak/diskusjon.
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Skjebergrittet:

Glen

Hva gjør vi i år? Flere aspekter.
Løypevaktkurs. Har vi nok folk? Vi må ha en
egen rittkomite, det blir for mye for styret.
Det er vanskelig å få folk til å stille opp på
dugnad.

Vi pauser Skjebergrittet for i år.

Politiattester: Alle må fylle ut og sende inn
skjema for politiattest

Alle i styret.

Løypevakter til ToN: I fjor klarte klubben å
stille med 10 vakter. Vi må prøve å få med
oss en del i år også. NB! De må ha
løypevaktkurs. Det er en dum dato, 18. mai
og langhelg.

Vi må gå ut med informasjon
og forespørsel til medlemmene
tidlig. Både på mail og
facebook. Christin holder i
dette.

Kurs rittløypevakter: E-læringskurs som er
tilgjengelig på min idrett er et teorikurs.

Vi oppfordrer våre medlemmer
til å ta kurset. Christin legger ut
informasjon og link til kurset.
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Christin
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Konklusjon/ansvarlig

Lisa avbestiller grendehuset.
Christin ringer Arvid og sjekker
ut å trekke rittet fra
terminlisten til NCF

Bøkevangen:
Vi må få satt opp ett program med
ansvarspersoner for treningsøktene ute.
Legge opp til kahoot og noe sosialt
Vi har fått spørsmål om å variere sted. Det
har kommet noen tilbakemeldinger på at
noen er lei Bøkevangen. Vi kan se på det til
neste år, men gjennomfører i år. Vi må i så

Patrick holder styr på
bestillingen og program.
Christin avtaler med
ansvarspersoner for trening.
Tas opp igjen til høsten

fall undersøke en del rundt muligheter for
terrengtrening.
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Sponsoravtaler/drakt:
Glen tar ansvar for alt det praktiske rundt
sponsorer og drakter.
Sponsoravtale med FSC gjelder for 3 år, men
skal revurderes hvert år. Vi har et godt
samarbeid med dem og de stiller velvillig
opp.
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Christin skal reforhandle.

Utlån av tidtaker til Jon. O. Ødegaard:
Ødegaard skal arrangere et ritt til høsten og
får selvfølgelig låne utstyret.
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Ansvarsroller/oppgaver:
Hans Petter Slang tar ansvar for landevei
gruppe 1.
Gunnar Tanø tar ansvar for landevei gruppe
2, og MTB grus.

Er OK!

Patrick Eriksen tar ansvar for MTB skog.

Er OK!

Ole Gunnar Davidsen kan bidra i forhold til
MTB hvis Gunnar eller Patrick trenger hjelp.

Er OK!

Vi spør Ronny Sletten og Jannis Mosjonisten
om de sammen kan ta ansvar for en gruppe
3 landevei.
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Fordeling av penger til styret.
At klubben står for styrets medlemsavgift
gjør vi gjeldende fra neste år 2019.
Vi har fått 10000kr som skal fordeles i
styrehonorar. Leder og kasserer får 2000kr,
resten får 1000kr hver.
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Er OK!

Medlemsmøte for medlemmene.

Christin tar kontakt.

Vi bør kanskje ha en type Kickoff/medlemsmøte m/fest for å skape noe
sosialt.
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Rigmor ser på mulighetene til å
arrangere et medlemsmøte
med fest etterpå i løpet av
våren. Prøver å lage en
festkomite.

SCK Ung – Raymond:
Det kommer et nytt treningskurs nå.
Raymond sender ut informasjon.
Lisens/forsikring: Barneidrett dekker opp til
12 år. 13år+ er ikke forsikret, tegning av
lisens vil løse dette. Klubben dekker lisens
for denne gruppen, men foreldrene må
legge ut først.
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Årshjul:
Vi gikk igjennom Christins forslag til årshjul.

Eventuelt:

Kick-off for alle SCK uansett alder og sykkel.
Treningshappening med grilling. Vi vet det er
væravhengig, men vi ser for oss like etter
påske.

Christin tar kontakt med
ansvarspersonene til
treningsgruppene for å sette
ned en Kick-Off komite.

Labert oppmøte på årsmøte.

Vi må se på dette i november.

Referater fra årsmøte og styremøter vil bli
lagt ut på klubbens sider.

Rigmor sender ut og Jon
Frøyland legger ut på siden

Vi kan koble oss til nettet til Skjeberg sport,
men vi må kjøpe en switch og kabel.

Jon Frøyland ordner.

