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Bestilling av drakter 18
Sjekke om Vassbakk og Stol fremdeles skal figurere som sponsor
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.
Butikk hos spinn.no skal åpnes denne uken.
Vi holder butikken åpen i 2 uker.
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Draktene skal komme i siste uke i mai/ begynnelsen av Juni
Vi kjører en ny bestilling 1.september
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.
Søknad til politiet går denne uken, nettsider blir åpnet denne uken.
Har behov for 20-25 vakter
Følger opp rittet videre.
Rittet tar en ny status på vakter 8.mai
Ellers er alt på stell.
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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.
Thor Olav Gregersen er med som hjelp.
Vi mangler rittleder og tidtakere.
Sjekker med Klypetussen om de har noen navn.
Bill har sagt ja til å ta rittlederansvar. Han får opplæring av erfarne
rittledere i klubben.
Det er ønskelig at vi skal promotere trimrittet godt før rittdagen.

Rune Vidar

Info gruppen sender ut mail og lager sak på nettside om vårens ritt.
Infogruppa
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.
Lage utkast til kriterier
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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
Kriterier er på plass og søknader er mottat.
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.
Utsatt til neste møte
Utsatt til første møte etter sommeren
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.
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Infoteamet kan ta seg litt ut å oppdatere hjemmesiden.
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Tar kontakt med reklamebyrå for å lage en logo til hjemmesiden
Info gruppen jobber videre med nettside
Sak med reklamebyrå pågår
Statutter for reisegodtgjørelse
Km-satser for reisegodtgjørelse bør oppdateres. Finne frem satser til
neste møte
Utsatt til neste møte
Oppdaterer skriv vi har fra før, vi øker satsene til statens satser. Vi
stopper utbetalingen når posten er tom iht. budsjett
Økonomirapport
Første kvartal er over. Regnskapet er ikke klart.
Gjennomgått rapport fra første kvartal
Sponsorutvalg

Jostein

Kjell Rune og
Anne Berit
Kjell Rune
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Sjekker opp om vi kan lage ett sponsorutvalg som kan hjelpe til med
innhenting av nye sponsorer til 2019.
Jobber videre med navn som er kommet på bordet.
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.
Jostein og Bjørn Erik arrangerer rittet.
Kursing av vakter
Nytt kurs mandag 7.mai
Vi hadde 17 personer på første kurs.
Honorering av vakt-tjeneste 2018
Forslag om å gi personer som stiller som stasjonærvakt for CKH ett
gavekort på Spinn til 300,Trenerkurs
Vi har meldt inn til NCF at vi ønsker trenerkurs i høst.
Erfaringsutveksling på Stord
Stord SK inviterer fredag 15.september.
Noen må representere klubben
Registereing av medlemsopplysninger i NCF
Bjørn Erik, Anne Berit og Kjell Rune har gjennomført registrering.
Evaluering av klubbkveld
Barn og unge fikk være med, dette var kjekt.
Ved foredrag bør vi ha en plass å sitte.
Dato for neste klubbkveld
Jostein orienterer om kontakt med regionsleder Terje Johnsen.
Får datoer (uke 23 eller 24) fra Terje og lufter disse for trivselskomite
og program ellers.
Sjekke om vi kan være på Haugesund Sparebank.
Ekstraordinært årmøste neste klubbkveld
For å velge inn ny varamann
Rittleder til Steinvikrittet
Melder tilbake til Steinvikrittet at vi kan involvere oss.
Innkomne stipendsøknader.
Anna Stray Rognve, Kristoffer Apeland og Lars Granberg får alle
godkjent stipendsøknaden sin på 15 000,17.mai folketog
Lager arrangement på facebook og ber Eva om å ta ansvar.
Momsregistrering
Vi er nå avregistrert i moms registeret med virkning fra 1.januar 2018.
Representasjon på sykkeltinget, ev. kretssamlinger.
Jostein prøver å få en oversikt over dette. Tar dette i høst
Dato for styremøter
Tirsdag 12. Juni
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