Styremøte CK Haugaland
Dato

Kl.

Sted

04.04.2018

19:00

Frakkagjerd

Møtenr.

Side

4 / 2018
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Referat ved

Dato for sign.

Rasmus
Deltakere

Kjell, Rune Vidar, Bjørn Erik, Irving, Rasmus, Jostein, Kjell Rune og Anne Berit
På beskøk: Steven (trivselskomite)
Fraværende

Hans,

Punkt

Sak

Ansvarlig

Frist

År/møtenr/ Nye punkter i møtet markert med rødt.
saksnr

Referat fra forje møte er godkjent.

18-3-2

Konstituering av styret
Fordelt arbeidsoppgaver i styret.
Informasjon, e-mailhåndtering, kommunikasjon med medlemmer,
referater, videreformidle e-mail fra kretser og forbund. Rasmus, Irving
og Bjørn Erik
Medlemsregister og lisenshåndtering: Bjørn Erik og Rasmus
Nettside oppdateringer. Irving og Rasmus
Facebook treningsgruppe. Rune Vidar og Kjell
Økonomi, oversikt og realisering. Deler av dette er outsourset gjennom
firmaet til Kjell Rune. Kjell Rune og Anne Berit
Oppfølging av de ulike komiteene
Trivselskomite. Irving
Utstyrskomite. Bjørn Erik
Barn- og ungdomsgruppene. Rune Vidar og Bjørn Erik
De ulike rittansvarlige gruppen.

.4

Klubbklær. Kjell og Irving
Oppfølging av stipendiatene våre. Jostein
Oppfølging av HTG. Jostein hører med Tor Magne Bersaas
Oppfølging av BMX-gruppen. Rune Vidar
Oppfølging av sponsorer. Kjell Rune og Anne Berit
Representasjon på sykkeltinget, ev. kretssamlinger. Jostein prøver å
få en oversikt over dette
Fordeling av arbeidsoppgaver i infoteam.
Medlemsregister i NIF og lisenshåndtering: Bjørn Erik, Rasmus
Nettside: Irving, Rasmus
post@ckh.no: Rasmus
medlem@ckh.no : Alle
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Representasjon på sykkeltinget, ev. kretssamlinger. Jostein prøver å
få en oversikt over dette
Bestilling av drakter 18
Sjekke om Vassbakk og Stol fremdeles skal figurere som sponsor

Jostein

Skaffe oversikt over hva vi har på lager
Butikk må åpnes snarest mulig

.4

For info:
Øystein stiller videre som klubbens designer.
Styret velge å sponse Oskar Bersaas med full pakke klær
Rabatt ordning videreføres for alle. 500,- ved kjøp av BIB + trøye
Vassbakk og Stol er sponsor. 10 000,- for 2018.
De vil ikke være med som sponsor for 2017.
Vareopptelling er utført og vil bli utført hver måned.
Alle medlemmer får 500kr i rabatt ved kjøp av BIB og trøye.
Info
Butikk hos spinn.no skal åpnes denne uken.
Vi holder butikken åpen i 2 uker.
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Sør Karmøy Rundt
Vi må få få plass ansvarspersoner til rittet. Tar en ringerunde
Møte foreslår en sjekk med følgende personer.: Jan Erik Søvik,
Steinar Hetland, Alf Kåre Martinsen, Leif Erik Bystrøm
Det må også sjekkes med Åkra Sykkelgruppe hvilke roller vi skal ha
bemanne.
Steinar Hetland blir rittleder.
Anne Berit
Søknad til politiet går denne uken, nettsider blir åpnet denne uken.
Har behov for 20-25 vakter
Følger opp rittet videre.
Vats Tempoen
Vi må få få plass ansvarspersoner til rittet. Tar en ringerunde
Møte foreslår en sjekk med følgende personer: Gunnar Bjelland,
Helge Grannes, Thor Olav Gregersen, Olav Stensen, Torsteinsbø
Rune Vidar tar over Vats Tempoen.
Rune Vidar
Thor Olav er med som hjelp.
Vi mangler rittleder og tidtakere.
Sjekker med Klypetussen om de har noen navn.
Stipendiatordning
Vi trenger å få realisert et kriteriegrunnlag som offentliggjøres for alle
før vi deler ut noen stipender. Vi har allerede en søknad fra Anna Strai
Rongve.
Kjell Rune og
Lage utkast til kriterier
Anne Berit
Ta kontakt med Anna Strai og si at kriterier ikke er på plass
Presentert utkast.
Jostein og Kjell Rune går gjennom og reinskriver, sender ut til
godkjenning til styret ila. Uken
Instruks for valgkomite
Valgkomiteens arbeid ble ikke gjennomført tilfredsstillende til årets
valg. Styre må lage en instruks til valgkomiteen om dens oppgaver.
Finner frem statutter og lager utkast til instruks

Jostein
Kjell Rune og
Jostein
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Utsatt til neste møte
Dato for styremøter
Møter hver fjerde uke.
Møte 2: 04.april kl 19:00, Frakkagjerd ungdomsskole
Møte 3: 02.mai kl 19:00, Frakkagjerd ungdomsskole
Nettsiden
Til neste styremøte skal alle i styre tenke gjennom og diskutere med
andre medlemmr hva som forventes av nettsiden
Innkomne forslag til forbedringer:
*Klubbhåndbok
*Nyheter. Som f.eks rittrapporter, ting som foregår (T-O)
*Ev ny side ‘sosialt’ som vi kan legge inn mindre viktige nyheter.

Jostein

Info

Rasmus, Irving
og Bjørn

Infoteamet kan ta seg litt ut å oppdatere hjemmesiden.
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Tar kontakt med reklamebyrå for å lage en logo til hjemmesiden
Statutter for reisegodtgjørelse
Km-satser for reisegodtgjørelse bør oppdateres. Finne frem satser til
neste møte
Utsatt til neste møte
Spond app.
Informasjonsgruppen ser på Spond applikasjon som kan brukes til
referater og innkallelser
Vi fortsetter med mailløsning
Velkomsthilsen
Informasjonsgruppen lager en oppsett for hvordan vi tar imot nye
medlemmer.
Forslag om en mail til nye medlemmer, i tillegg sendes klubbhåndbok.
Økonomirapport
Første kvartal er over. Regnskapet er ikke klart.
HTG – Sykkellinje
Det er inngått en avtale med Kjell Olav Skjelde om å være
sykkelklubbenes representant om oppføling av elever som begynner
på sykkellinje på HTG.
Thor Magne Bersaas blir kontaktperson mellom HTG og CKH.
CKH’s nye treningsopplegg
Rune Vidar har presentert nytt treningsopplegg. Skal presenteres til
medlemmer på nettside, facebook, mail og på neste klubbmøte.
Klubbkvelder
Leder for trivselskomiteen presenterer forslag til klubbkvelder.
Klubbkveld på Spinn 24.april. Presentere treningsopplegg,
mekkekveld,
Olalitur for alle medlemmer i slutten av august.
Trening med Bystrøm og Kristoff. Ila av høsten?
Sesongavslutning i november. Invitere Bystrøm
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Trivselskomiteen jobber også videre med forslag om turer i
nærområdet og damekveld.
Referat fra styremøter
Enighet om å legge ut referater fra styremøtene på nettsiden, i tillegg
sendes det ut mail med link til referat til alle medlemmer.
Sponsorutvalg
Sjekker opp om vi kan lage ett sponsorutvalg som kan hjelpe til med
innhenting av nye sponsorer til 2019.

Jostein

Kjell Rune og
Anne Berit

Rasmus
Info

Info

Info

Irving / Steven

Info

Rune Vidar og
Kjell Rune
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Løypevakt- og stasjonærvaktkurs
Tidspunkt; 19. april kl 1900 Info om løypevaktkurs
Tidspunkt; 20. april kl 1800 Del 2. Stasjonær-vakt kurs.
Sted; Haugaland Trafikkskole
Budsjett;
- Instruktør – kr 4000.- Leie lokaler – kr 2000.- Mat og drikke kr 2500.- Kjøregodtgjørelse kr 500.- Tilskudd - kr 4500.- Estimat kr 4500.Vi må sende ut informasjon på mail, nettside om dette. Jostein lager
utkast til Rasmus
Tour of Norway for kids
Vi lar denne henge til neste styremøte.
Sjekker opp om det er noen i barnegruppen som kan være med på å
arrangere dette.
Radiosamband
Utsatt til neste møte

Info

Info
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