STYREMØTE
SCK
26.03.2019
Saksnr.:

Tema/sak/diskusjon.

Konklusjon/ansvarlig

1/19

Årshjul

Styremøte i mai v/behov ift
rittet i juni
Melder inn saker som det
ønskes at skal tas opp.

2/19

Politiattester

Tre (3) nye i styret som må
levere inn politiattester.
Raymond informerer om at det
er 2 nye trenere som også må
levere inn.

3/19

Skjebergrittet

Ikke fått jobbet så mye med
det, men alle postene er
dekket. Løypevakter: Forslag til
å be Team Rynkeby om å stille
som løypevakter som dugnad.

4/19

Kurs til rittløypevakter

Glenn informerer Team
Rynkeby om hvilket kurs de må
ta.
Vi kan ta kontakt med
Fredrikstad CK for å høre om
de er interessert i å inngå en
avtale om å hjelpe hverandre
ved ritt.

5/19

Tanumstrand

Det er totalt 31 personer som
har meldt seg på til denne
turen. Det er både fra SCK ung,
trenere og andre voksne fra
klubben. Raymond og noen
flere skal dra til Tanumstrand

for å se over sykkelløyper.
Vi må be alle om og betale
avgiften for turen inn til
klubben.
6/19

Sponsoravtaler(drakt)

Christin informerer hvordan
det ligger til og hvem som vi
må ha fornyet kontrakter med.

7/19

Ansvarsroller/oppgaver i styre, fordele?

Alle er enig i
oppgavefordelingen i styret.

8/19

SCK Ung (Raymond og Sivert)

Sivert har sagt seg villig til å
være ungdomsrepresentant.
Alf og Morten gir seg som
trenere nå. Morten etter
Tanumstrand og Alf til
sommeren.
Raymond ønsker å bytte ut
landeveissykler, det gjelder da
barnesyklene. Styre gir sin
godkjenning til det.
Innkommende forslag ang.
disse syklene. De kan doneres
til Kirkens Bymisjon. Styre
synes dette var en god ide.
Jon H skal gå over syklene som
klubben har og se om det noe
som må skiftes ut ek. dekkene.

Eventuelt

1. Tour of Norway Kids(ToNK)

Dette er et arrangement som
klubben ikke vil være med på.
Det av den grunn at
invitasjonen fra ToNK kom
veldig sendt og det vil kreve
mye av klubben for
organisering.

2. Kick-off for både sck ung og sck

Har det samens den 10/4 kl
18.00
Christin prøver og få sponsorer
til mat og drikke.

