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SOGN CYKLEKLUBB 
 
Referat: Styremøte 
Tid og stad: Onsdag 11.2.15 / Lægreid hotell 
Tilstades: Cathrine Stigen Bøen, Weronica Øvstetun, Erik Sannebro 
Forfall: Reni Herland, Tor Erik Hamre (vara), Bjørn Birger Bremer (vara) 
Referent: Knut Kjærvik 
 

Saksnr: Sak: Ansvar/frist: 

15-02-11 / 1 Godkjenning av innkalling Ok 

15-02-11 / 2 Godkjenning og oppfølging av forrige referat Ok 

15-02-11 / 3 Årsmøte 2015 

 

Onsdag 4. mars kl 19:00 

Sende ut innkalling på epost og facebook. 

Knut utarbeider årsmelding. 

Reni utarbeider oversikt over økonomi. 

 

Knut 

 

15-02-11 / 4 Retningslinjer for utlegg ved deltaking i ritt 

 

Krav ved lån av klubbilen – kort rittrapport + bilete. 

Krav ved refusjon av utlegg ved deltaking i ritt – kort rittrapport + bilete. 

- Satsar: 400,- pr/overnatting for alle 

- 1,50,- per km ved bruk av eigen bil 

- Klubben dekker startkontingent for aktive (Norgescup, NM, Senior) 

- Klubben dekker eit draktsett + tempodrakt for aktive (Norgescup, 

NM, Senior) 

Godtgjersle for dugnadsinnsats: 

- Oppdatere sognck-sida med info frå førre styremøte 

(dugnad skal vere frivillig ulønna arbeid. Kun i særtilfelle avtalt med 

styret kan slikt arbeid lønnast, med f.eks uttak av klubbklede) 

Knut 

15-02-11 / 5 Sogn Terrengsykkel som undergruppe i Sogn CK? 

 

Otto Eikeset i den frivillige organisasjonen Sogn Terrengsykkel har teke 

kontakt med Sogn CK. Ønsker å sjå på moglegheiten for at Sogn 

Terrengsykkel kan bli ei undergruppe i Sogn CK. Otto peikar på at det er 

mange terrengsyklistar i Sogn (dog primært Enduro) og at Sogn Terrengsykkel 

som undergruppe i Sogn CK kunne bidratt til større rekruttering til klubben,  

samt at det hadde gitt synergiar mellom dei som syklar landeveg og dei som 

syklar i terrenget. Felles treningar, dugnad mm. 

 

Erik 
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Styret er positive til dette, men vil tydeleggjere for Sogn Terrengsykkel at det 

stillast krav til gruppa: 

 

- Skal ha ein gruppeleiar 

- Organiserer seg sjølv mtp trening, dugnad mm. 

- Medlemmar skal betale årsavgift som alle medlemmar i Sogn CK 

- Nytt namn på facebook (og i alle andre samanhenger): Sogn CK 

Terrengsykkel 

 

Erik gir tilbakemelding til Otto Eikeset i Sogn Terrengsykkel og tek eventuelt 

eit møte for å avklare korleis Sogn Terrengsykkel stiller seg til dette. 

 

15-02-11 / 6 Tour of Norway for Kids 

 

12. juli 2015 klokka 14:00. 

Opprigg kl 10:00 

Ferdig nedrigga ca 16:00 

 

Tour of Norway for Kids kjem med eige crew og eige materiell for rigging av 

start-/målområde. Dei leiar arrangementet. 

 

Sogn CK må blant anna stille med: 

- 8-10 personar på dugnad 

- Sanitetsansvarleg 

- Naudsynt sperremateriell for ei rundløype på ca 550m 

- Må søke kommunen om arrangementet 

 

Catherine undersøker med Jon Stedje kor mange som deltok sist gang, og kor 

mange personar som var involvert på dugnad osv. 

 

Knut har gitt tilbakemelding til Tommy Berglind i Tour of Norway for Kids om 

at klubben går for dette. 

 

Catherine 

15-02-11 / 7 Jotunheimen Rundt eigen konto? 

 

Hadde letta arbeidet med å følgje opp økonomien i JTR isolert frå Sogn CK 

sine inntekter/utgifter. 

Catherine 

 


