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SOGN CYKLEKLUBB
Referat:
Tid og stad:
Tilstades:
Forfall:
Referent:

Styremøte
Onsdag 14.1.15 / Stil Frisør Og Velvære
Cathrine Stigen Bøen, Weronica Øvstetun, Erik Sannebro, Reni Herland
Tor Erik Hamre (vara), Bjørn Birger Bremer (vara)
Knut Kjærvik

Saksnr:
15-01-14 / 1

Sak:
Godkjenning av innkalling

15-01-14 / 2

Godkjenning og oppfølging av forrige referat

Ansvar/frist:
Ok

Klubb-bekledning:
Cathrine har hatt et innleiande møte med Intersport. Skal ha nytt møte for å
diskutere evt. ny avtale og kva Intersport kan tilby.

Cathrine

Årsmøte 2015:
Saken er beskrive lenger nede i referatet, saksnr 15-01-14 / 6.

Cathrine

Heimesida:
Styret har tidlegare beslutta å bruke heimesida til statisk informasjon. Bør
endre wordpress-mal til ein som betre tilrettelegg for statisk info.

Knut

Søknader til klubben om økonomisk støtte:
Endre søknadsfrist for støtte til 31. mars 2015.

Alle

Styret meiner at retningslinjene for refusjon av utlegg ved deltaking i ritt, og
støtte til unge syklistar som ønsker å satse burde endrast. Det bør stillast
same krav til desse to typar av støtte, og krava burde vere absolutte.
Forslag til endring av retningslinjene blir diskuterte på neste styremøte.
Alle førebur seg ved å lese vedtekter og retningslinjer til neste styremøte.
Dugnadskompensasjon:
Retningslinjer for godtgjersle av dugnadsinnsats er beskrive i klubbens
retningslinjer. Styret meiner denne praksisen burde avsluttast.
Styret endrer retningslinjene. Knut legg ut nye retningslinjer på heimeside.
15-01-14 / 3

Status medlemmar 2014
Styret må minne medlemmane på å betale årsavgift.

Knut

Cathrine
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Årsplan 2015 – kva skal styret/klubben jobbe med i 2015
-

15-01-14 / 5

3

Cathrine

Drakter/klubb-klede
Sponsorar
Sosialt arrangement laurdag 26. september BLÅTUR for dei som
bidrar på dugnad.
Årsavslutning november

Sportsleg plan 2015

Erik

Sportsleg utval (Geir Orrestad, Jon Stedje og Stig Vattekar) ansvarleg for å
utarbeide årets plan.
Erik tek kontakt med sportsleg utval og ber dei sjå på fjorårets plan, evaluere
den og komme med ny plan for året.
15-01-14 / 6

Årsmøte 2015



Onsdag 4. mars kl 19:00 på Lægreid hotell
Pizza, kaffi, brus.

Cathrine
Knut info
facebook og
heimeside

Cathrine ordner med innkalling. Knut legg ut på facebook og heimeside.
Styret må ha inn forslag til saker seinast 2 veker før årsmøtet
Styret må sende ut saksliste til medlemmane seinast 1 veke før årsmøtet.
Reni presenterer økonomi.
Knut utarbeider årsmelding - Cathrine presenterer.

Knut skriv
årsmelding
Reni
presenterer
økonomi

Valkomite er sett i gang.
15-01-14 / 7

Satsingsritt 2015 og felles grupper/påmelding
* Bergen-Voss
- Fire hastigheitsgrupper, fire kodar
* Voss-Geilo
- same som Bergen-Voss
Cathrine tek kontakt med Bergen CK for å ordne gruppekode for Sogn CK i
ulike hastigheitspuljer.
* Nordfjordrittet
Cathrine undersøker moglegheit for rabatt for påmelding mm.

Cathrine
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Diverse
Innstilling av sykkel med Erik S:
Blir eit opplegg på våren ein gang.
Stil frisør og velvære:
Tilbyr 10% rabatt for alle hår-behandlingar for medlemmar i klubben

Erik S

Weronica

Håkon har utfordring med å få transportansvarleg for Jotunheimen Rundt:
Har forespurt styret om dei har noko tips, forslag til aktuelle kandidatar.
Ingen umiddelbare, men styret tenker vidare på det.
Saken lagt ut på klubbens facebook-side.
Sogndal Enduro 2015:
Sogn Terrengsykkel har spurt i år, som i fjor, om Sogn CK kan stå som
arrangementsansvarlig for Sogndal Enduro.

Kjetil
Melheim

Styret er positiv til dette og Kjetil Melheim har tatt på seg ansvaret for å
følgje opp Sogn Terrengsykkel slik som tidlegare år.

Neste styremøte
Onsdag 25. februar kl 16:00 på «Stil Frisør Og Velvære»

Cathrine

