
 

 

 

Referat - styremøte 

Dato:   02.03.2022 

Kl:   19.00 

Sted:   2. etg. garasjen til Skjeberg Sport 

Tilstede:  Antonio Moen, Ida Slydahl, Lars Erik Akre, Jon Steinar Eriksen, Patrik Eriksen, 

Tommy Kruse, Lisa Rasmussen og Tom Grendahl 

Forfall:  Arvid Moen og Sverre Bjerknes 

 

Saker 

 
1. Informasjon fra avtroppende leder. 

Minnepinne med dokumentasjon ble overlevert ny formann. SCK-ung har planlagt 
dugnad 2. april på banen ved Skjeberg Sportsklubb. Skjeberg frivillighetssentral har fått 
jobb med å klippe gress ved banen. De godtgjøres med 5000 kr. i året for dette, jfr. 
budsjett godkjent av årsmøtet. Informasjon om dugnaden legges ut på Facebook og 
klubbens hjemmeside. Hjemmesiden må jobbes med, og rydde opp det som ikke lenger 
er aktuelt.  
 
Opprydding på lager bør gjennomføre før sesong. Det gamle styret hadde planer om å 
selge sykler, og det skal nå sjekkes om Gjensidigestiftelsen støtte har en varighet slik at 
klubben ikke lenger kan selge dem. Det bør også utarbeide en utstyrsliste, slik at vi vet 
hva vi har.  

 
2. Gjennomgang av årsmøteprotokoll. 

Årsmøteprotokollen er grei, og styrets oppfølging av saker kommer som egne saker i 
dette referatet.  

 
3. Gjøremål som haster 

o Aktivitetsplaner 
▪ Barne- og ungdomsgruppa – Vi trenger flere trenere og aktivitetsledere. 

Lars Erik, Jon Steinar og Per fortsetter, men man vi bør være 5 stk hvis 
man det skal være optimalt. Er det mulig å få engasjert ungdommer som 
nå har gitt seg som aktivitetsledere? Dette er en løsning Halden har fått 
det til. Kan man tilby en Kick-start for de eldste ungdommene, for å få 
rekruttert flere? Det inviteres til et arbeidsmøte i gruppa for å få se på hva 
som skal gjøre for få til et godt tilbud til denne gruppa. Antonio kaller inn 
denne gruppa til eget arbeidsmøte. 

▪ Senior: 
▪ Mtb – Patrick og Antonio tar ansvar for denne gruppa. Bør vi 

vurdere å tilby Duathlon? 
▪ Landevei – Arvid tar ansvar for denne gruppa. 



 

 
▪ Turgruppe på landevei på helg – Det bør etableres en gruppe som 

kan holde i dette å planlegge aktiviteter sammen. Tom og Jon 
Steinar kan delta i gruppa, men flere må på plass.  

 
o Skjebergrittet 

Tom er rittleder. Dato blir 18. juni. Arvid vil delta. Jon Olav Ødegaard må forsøkes 
rekruttert til å være med. Det bør etableres en dugnadsgjeng som tar ansvar for 
løypa. Tom og Arvid må etablere et planleggingsmøte raskt. Lars Erik Svendsen 
har også sagt seg villig til å stille.  
 

o Informasjonsflyt 
▪ Web - Jon Steinar tar på seg ansvar for web-ansvarlig og for å få oppdatert 

siden. 
▪ Daglig drift – Lisa tar ansvar for å holde i klubbens mail-konti og delegerer 

oppgaver til de som skal ha informasjon og evt. svare opp. 
▪ Nyhetsbrev kan sendes pr. mail for å nå medlemmer.  

 
o Sponsorer og avtaler 

▪ Forpliktelser – Oversikt over Sponsorer ble gjennomgått. Medlemsfordeler 
knyttet til sponsoravtaler må informeres på klubbens hjemmesider. Lisa, 
Sverre og Jon Steinar får ansvaret for å utføre dette.  

▪  
o Anlegg og utstyr 

▪ Ansvar – Skjeberg CK har ansvar for banen og Frivillighetssentralen 
Skjeberg har ansvaret for gressklipping på banen ved Skjeberg Sport. 
Skjebergrittet tar ansvar for dugnad i Syverstad. 

▪ Vedlikehold – Det er planlagt dugnad på anlegget ved Skjeberg sport. Jon 
Steinar har ansvaret å gjennomføre denne.  

▪ Salg/auksjon – Det lages en liste over hvilket utstyr vi har – Patrick tar 
ansvar for dette. Tilstand på sykler og materiell gås igjennom, og legges ut 
for salg på en Kick-off. 
 

o Klubbtøy og andre klubbeffekter 
▪ distribusjon og salg – Vi har lite klubbtøy på lager. Det må lages en 

oversikt over hva vi har, og at informasjon til klubbens medlemmer. Lisa 
tar ansvar for å holde oversikt over drakter og flasker.  
 

o Salg av Powerbar – Styret ønsker å fase ut denne avtalen. 
 

4. Prosjekter og langsiktige planer 
o Anlegg for terrengsykling – For å kunne rekruttere yngre kan det være ønskelig 

med en rundbane. Foreløpige tanker er i nærheten av lysløypa på Tveter. 
Alternativ 2 er rundt Sandbakken skole. Tommy sjekker hvem som grunneier.  

o Rekruttering av nye trenere – Styret ønsker å tilby kurs til personer som kan 
fungere som aktivitetsleder/trenere. 

o Design av drakt – Arvid får ansvar dette arbeidet.  



 

 
 
 
 

5. Økonomi 
o Handlingsrom – Klubben har eiendeler på ca. 0,5 mill. kr.,  har handlingsrom.  
o Budsjett – Styret ser at det er noen utgiftsposter som reduseres, og ser at vi kan 

omdisponere noe til godtgjøring til aktivitetsleder i Ung. 
 

6. Allaktivitetsdagen  - Lørdag 26.3. i Sarpsborghallen. Skal klubben ha et stand denne 
dagen. Jon Steinar undersøker om han har mulighet. Vi melder oss på. 

 
7. Eventuelt   

o Idrettsrådet har årsmøte 4. april, og klubben stiller. Antonio eller Arvid møter.  
o Forslag om å arrangere et klubbmesterskap til høsten – styret tar med seg 

forslaget, og ser på dette i sammenheng med å utarbeide aktivitetsplanene. 
 

8. Avtale neste møte 
o Styremøter settes 1. onsdag hver måned. Neste møte 6. april. 

 


