
Møtereferat Styremøte i CKH Haugaland 
 

Deltagere:  Anne Berit, Kjell Rune, Kjell G, Runde Vidar, Bjørn Erik, Rasmus, Jostein og Irving. 
Tid:   Tirsdag 8/1 kl 1900.    

Sted:   Frakkagjerd ungdomsskole. 
Møteleder;  Rune Vidar.     
Referent;  Irving 
 
Godkjenning av sakliste. 
 

19-01 Godkjenning av referat av 27. november  
 
Status 

18-32 Instruks for ritt, ikke startet 
18-33 Rittlederkurs, 12.13 januar kommisærkurs, rittleder kurs ikke avklart mht mulighet 
18-34 Innmeldte ritt til terminliste, OK mht tur ritt 
18-35 Årshjul oppdatert, OK 
18:36 Se sak 19-02 
18-37 SMS tjeneste OK 
18-38 Se sak 19-08 
18-39 Se sak 19-09 
  
 
Merk:  Årsmøtet blir onsdag 13. februar da lokalene ikke var ledig tirsdag 12. 
 
 
Referatet godkjent. 

 
 
Referatsaker; 
 

19-02 Reaksjon på vedtaket i sak 18-36 Treningssykkel for eldre ved Vea 

sykehjem. 
 
 Jostein orienterte samt leste opp mail ifra medlemmet. 
 

19-03 Status Sør Karmøy Rundt 
 

Jostein orienterte, møte i morgen vedrørende siste føringer før søknad blir sendt inn 
til Statens Vegvesen. 
Orienterte om forandringer i trase etc og styret gir gruppen mandat til å foreta 
aktuelle forandringer.  

 

19-04 Status «Vatstempoen» 
 



Bill orienterte om trase valg og søknad planlegges og sendes inn til Statens Vegvesen 
innen januar. 
Styret anbefaler en større arbeidsgruppe for rittet. 
 

19-05 Status Tysværrittet. 
 

Bjørn Erik orienterte og søknad er under utarbeidelse. 
Ingen forandringer fra forrige år. 
 Styret spesifiserer at man må ha en autorisert skiltplan for rittet samt at man bør 
bestrebe i å få innsendt søknaden før årsmøtet. 

 
Vedtakssaker 
 

19-06 Sakliste for årsmøte 2019 
 

 Jostein legger frem forslag. 
 
 Styret vedtar bearbeidet forslag.  

 

 

19-07   Fellesprosjekt med Tysvær kommune ang. ny rundbane i Aksdal. 
 

 Rune Vidar og Rasmus presenterte ide og orienterte om visjoner og realiteter.  
 
Styret vedtar å utfordre årsmøte på å investere i dette.  

Initiativ takerne må da kunne fremlegge en plan vedrørende rundbanen for medlemmene. 

 

19-08 Budsjett 2019 
 

 Kjell Rune la frem forslaget og styrer anbefaler følgende forandringer: 
 

- 6430 reduseres til 8000 
- 6540 økes til 30 000 
- 7790 økes til 20 000 
- Sponsing (Logo på drakt) av Team Rynkeby på 25000 

 
Styret vedtar bearbeidet forslag med kommentarer ovenfor.  

 

 

19-09 Hårfagrerittet 
 

Samtale med leder for rittet og styreleder. 
Ambisjon; rydde i historie for å ordne opp i kommunikasjonslinjer og eierforhold til 
det beste for både Hårfagrerittet og CKH. 
 



Etter samtalene føres en protokoll om relasjonen mellom Hårfagrerittet og CKH som 

presenteres for både CKH og Hårfagrerittes årsmøter.  

Protokollen skal godkjennes av styrene før årsmøtene. 

 
 
19-10 Eventuelt 

. 
 
 
 

Neste styremøte : Onsdag 13 februar kl 18:00 
     


