STYREMØTE
SCK
30.04.2018
Tilstede: Christin A. Slydahl, Raymond Nordahl, Jon Frøyland, Jon Asbjørn Hauge, Rigmor
Johansen, Lisa Rasmussen
Saksnr/
innmeldt av

Tema/sak/diskusjon.

12/18

Skjebergrittet 2019:

Konklusjon/ansvarlig

Vi ønsker en egen rittkomite som tar ansvar Styret innkaller til eget møte
for dette. Vi kaller inn til et møte til høsten ved sesongslutt.
hvor alle som er interessert i å bidra til
rittet må møte opp. Her kan ansvar og
oppgaver fordeles. Styret bør ha en
representant i denne komiteen. Vi bør også
vurdere datoen.
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Nettsiden til Skjebergrittet.
Birger Patrick, fra Markedspartner står som
sponsor på Skjebergrittets side, det er også
han som styrer siden. Vi har betalt rundt
500kr i året for dette.
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Sponsoravtaler(drakt). Oslo Kraft må
reforhandles.
Byttet navn til GMP Energy. Avtalen må
reforhandles, hvis de blir med videre må vi
få ny logo. Vi har ingen skriftlig avtale rundt
dette.
Christin som leder ønsker å benytte seg av
sin styringsrett og tar ansvar for klubbens
sponsoravtaler.
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Siden ligger der, så tar vi
stilling til om det skal beholdes
etter eget møte om
Skjebergrittet.

Ny leverandør til drakten vår
Bikeshop: 3 ulike prisklasser, 20% rabatt,
10% cashback, holder til i Vestfold og vi kan
ikke inngå en serviceavtale med dem.

Christin tar kontakt med
firmaet for å reforhandle
avtalen.

Trimtex: Samme prisklasse som Poli
Kalas: Samme prisklasse som MEM
MEM – sykkelstasjonen: 3 ulike prisklasser,
har prøvekolleksjon i butikken,
cashbackavtale. (Vi ønsker oss en
rabattavtale på forhåndsbestilling av neste
års sykler.)
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Birken 2018
Hvor langt har denne saken kommet?
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Event for klubbens medlemmer
Vi vil ha sesongavslutning, høstfest.

Vi går for en serviceavtale og
klubbtøy fra sykkelstasjonen.
Christin tar kontakt med dem.
Rigmor sender invitasjonen ut
på mail. Påmeldingsfrist 15.
juni, etter dette vil ledige
plasser kunne gå til andre
interesserte utenfor klubben.
Ny informasjon på Facebook
og i arrangementet der.

Rigmor får med seg noen i en
arrangementsgruppe.
Enten lørdag 22. september
eller rett etter høstferien.
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Mail ut til klubbens medlemmer

Info til
Alle i styret har mulighet til å sende ut mail
styrets
fra KlubbAdmin. Dette gjøres ved å logge
medlemmer inn på minidrett med din personlige bruker.
Nettadresse: ka.nif.no
Velg medlemmer fra menyen for å få
oversikt over alle medlemmene. Huk av de
du ønsker/eller alle før fanen MELDING blir
aktivert. Du kan velge om det er din egen epostadresse eller admin mailen til klubben
som skal stå som avsender.
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Utlån av utstyr. Hvor langt har prosessen
kommet?
Vi må ha en utlånsliste som er oppe og går.
Det er sesong nå og vi må kunne ha
oversikt over utlånet.

Etter mai tar Jon Asbjørn
Hauge ansvar for utlevering og
mottak av utstyr fra lageret.

Annet:

Christin har undersøkt hvordan det er med
trenere i SCK ung og forsikring etter
spørsmål om dette. Vi har ikke dette og det
er ingen klubber som har dette siden de
ikke er ansatte. Vi anbefaler trenere å
tegne aktiv lisens, for denne inneholder
forsikring. Vi antar at de fleste har egen
ulykkesforsikring.

Info fra
ungdomsgruppa.

FAU – Alvim: Stiller på sykkeldag med
politiet 24. mai
Arrangement på Rema 1000 Iseveien: ved
skolestart

Christin sjekker ut med
sykkelforbundet hva de sier.

