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

Styremøte
Tysdag 29.03.2016
Cathrine Stigen Bøen, Weronica Øvstetun, Erik Sannebro, Sondre Teigen Lillebostad

Knut Kjærvik

Saksnr:
20160329 / 1

Sak:
Konstituere nytt styre
Leiar: Cathrine
Kasserar: Cathrine
Lager og utstyr: Erik
Elektroniske løysingar (epost, facebook, nettside mm): Knut
Sportslege arrangement: Sondre
Sosiale arrangement: Weronica
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Målsetning for klubben sitt arbeide – handlingsplan 20162018
Erik gjekk gjennom tidlegare handlingsplan 20052009.
Vurderte i fellesskap kva punkt som skal vere med i ny handlingsplan.

Ansvar/frist:


Erik

Erik lagar utkast til ny plan og sender styret.
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Kompensasjon for styret Jotunheimen Rundt
For arbeidet med rittet 2015: 
kr 50 000,
For arbeid med rittet framover. 
Årleg sum kr 50 000,

Cathrine

Styret ber Håkon utarbeide stillingsbeskrivelsar for alle rollar i styret
og fordelingsnøkkel dei i mellom.
Når dette er gjort og godkjent av styret Sogn CK blir kompensasjon
for 2015 og 2016 realisert.
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Støtte til unge syklistar i klubben
Temposykkel til Eirik Kinserdal. Styret gir avslag. Klubben gir allereie
ein god del støtte gjennom ungdomsstipend og støtte til deltaking på
ritt.
Mekkekurs til Runar Sekse. Styret gir avslag, men vil jobbe med å
arrangere et felles mekkekurs/tilpassing av sykkel for alle i klubben.
Dette burde haldast i klubben sine lokale 
så snart som mogleg
i vår!

Erik
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Kjøp av div utstyr til klubben
Skilt/plakat med Sogn CK til bruk på bil under ritt. Cathrine
undersøker med Håkon, om Folietec tar slike forespørslar. Kan
samkøyre med skiltproduksjon til Jotunheimen Rundt.

Cathrine
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Profilering av klubben i media
Kontaktar Sogn Avis og får til ein artikkel i avisa.
Tema: Sogn CK satsar på sykkelkarusell for barn, nye draktar ++.

Cathrine
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Sykkelkarusell for barn
Utdeling av buff/tilsvarande til alle. Cathrine undersøker med PGP.

Cathrine

Knut legg ut info på facebook om at klubben har som mål å få til ein
sykkelkarusell for barn. Trenger ansvarlege foreldre!
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Satsingsritt
Landevegsritt våren: Nordfjordrittet – felles transport/mat osv.
Terrengritt hausten: Valdresrittet – felles transport/mat/overnatting
osv.?

Sondre
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Klubbritt
Sondre får ansvaret for å arrangere/ordne noko opplegg.

Sondre
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Bilparken
Bilen blir ståande som den er, hos Cathrine. Tilhenger står på Lerum.
Vedlikehald blir utført no i vår.

Cathrine
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Konkurranse Strava segment
Fått forespørsel frå Lars Erik Finholt i Bouvet om Sogn CK ønska å bli
med i ein nettbasert sykkelkonkurranse. Sogn CK treng kun å
definere et sett segment som skal vere med i konkurransen, og
resten ordnes av Lars Erik. For eksempel kan ein tenke seg «Sogn
klatrekonge» som består av x antall kjente klatringar i nærområdet.
F.eks skarsbøfjellet, dalavegen, årøy, solvorn, lambhaug, neshøgdi,
nornestoppen mm.

Knut

Styret meiner dette er ein god ide, og som krev lite
oppfølging/arbeid.
Knut tek tak i det, og lagar forslag til aktuelle segment.
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