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Styremøte CK Haugaland 

Møtenr. Side 

6 / 2018 1 av 5 
  

Dato Kl. Sted 

12.06.2018 19:00 Aksdal 
Referat ved Dato for sign. 

Rasmus 12.06.2018 
Deltakere 

Kjell, Rune Vidar, Bjørn Erik, Irving, Rasmus, Jostein, og Anne Berit 
Fraværende 

Hans, Kjell Rune 

 

 

Punkt 
År/møtenr/
saksnr 

 

Sak 
Nye punkter i møtet markert med rødt. 

Ansvarlig Frist 

 
 Referat fra forje møte er godkjent. 

 
  

 
18-3-4 
 

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. 

 
 
 

 

.4 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. 

  

.5 Rittet tar en ny status på vakter 8.mai 
Ellers er alt på stell. 

  

.6 Rittet ble gjennomført med en noe endret løype for å tilfredsstille 
vegvesenet med hensyn på vakter. 
En skade i rittet, ble sendt til sykehus. 

Info  

18-3-5 
 
 

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 

 
 

 

.4 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. 

  

.5 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. 
 
Info gruppen sender ut mail og lager sak på nettside om vårens ritt. 

  

.6 Ble avlyst i år pga. nye krav fra vegvesenet. Info  

18-3-7 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. 

 
 
 
 

 

.4 Utsatt til neste møte   
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.5 Utsatt til første møte etter sommeren Info  

18-3-9 Nettsiden 
Til neste styremøte skal alle i styre tenke gjennom og diskutere med 
andre medlemmr hva som forventes av nettsiden 

 
 

 

.4 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. 
 
Infoteamet kan ta seg litt ut å oppdatere hjemmesiden. 
 
Tar kontakt med reklamebyrå for å lage en logo til hjemmesiden 

 
 
 
 

 

.5 Info gruppen jobber videre med nettside 
Sak med reklamebyrå pågår 

 
 

 

.6 Forslag til ny logo sendes til designer. Info  

18-3-10 Statutter for reisegodtgjørelse 
Km-satser for reisegodtgjørelse bør oppdateres. Finne frem satser til 
neste møte 

 
 

 

.4 Utsatt til neste møte   

.5 Oppdaterer skriv vi har fra før, vi øker satsene til statens satser. Vi 
stopper utbetalingen når posten er tom iht. budsjett 

 
 

 

.6 Pågår Kjell Rune  

18-4-6 Sponsorutvalg 
Sjekker opp om vi kan lage ett sponsorutvalg som kan hjelpe til med 
innhenting av nye sponsorer til 2019. 

 
 

 

.5 Jobber videre med navn som er kommet på bordet.   

.6 Pågår Rune Vidar og 
Kjell Rune 

 

18-4-8 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. 

  

.5 Jostein og Bjørn Erik arrangerer rittet.  
 

  

.6 Haugesund Sentrum tar seg av papirarbeidet 
Vi må stille med personell for rigging og utdeling av premier etc. 
 
Prøver også å stille med en liten kiosk til arrangementer 

Jostein 
 
 
Rune Vidar 

 

18-5-2 Honorering av vakt-tjeneste 2018 
Forslag om å gi personer som stiller som stasjonærvakt for CKH ett 
gavekort på Spinn til 300,- 

 
 
 

 

.6 Tar opp med Jan Erik hva som er sagt angående Hårfagrerittet. Kjell  

18-5-3 Trenerkurs 
Vi har meldt inn til NCF at vi ønsker trenerkurs i høst.  

 
Info 

 

18-5-4 Erfaringsutveksling på Stord 
Stord SK inviterer fredag 15.september.  
Noen må representere klubben 

 
 
Info 

 

18-5-7 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. 

 
 
 
 
 

 

.6 Blir tidlig i høst, venter på svar fra Terje. Jostein  

18-5-8 Ekstraordinært årmøste neste klubbkveld 
For å velge inn ny varamann 

 
Info 
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18-5-9 Rittleder til Steinvikrittet 
Melder tilbake til Steinvikrittet at vi kan involvere oss. 

 
 

 

.6 Pågår Info  

18-5-10 Innkomne stipendsøknader. 
Anna Stray Rognve, Kristoffer Apeland og Lars Granberg får alle 
godkjent stipendsøknaden sin på 15 000,- 

 
 

 

.6 Mottatt søknad fra Morten Storesund som er godkjent av styret med 
ett henstilling til at han stiller på Norgescup til høsten. 

Avsluttet  

18-5-11 17.mai folketog 
Lager arrangement på facebook og ber Eva om å ta ansvar. 

 
 

 

.6 BMX gjengen stilte i toget Info  

18-5-13 Representasjon på sykkeltinget, ev. kretssamlinger.  
Jostein prøver å få en oversikt over dette. Tar dette i høst 

 
Info 

 

18-6-1 Gjennomføringsmodell for sykkelritt. 
Søknadsprosedyre, vegvesen o.l 
 
Jostein tar ett initativ til vegvesenet om å gå gjennom løypetraseen til 
Tysværrittet og se på dette sammen. 
Invitere med Jan Erik, Steinar, Bill 

 
 
 
Jostein 

 

18-6-2 Hårfagrerittet. 
Vi formidler noen ideer til Hårfagrerittet. 

 
Jostein 

 

18-6-3 EQtiming.  
En lisenssøknad er blitt godkjent uten at noen av våre har godkjent 
den, tar en oppgang med EQtiming 

 
Jostein 

 

18-6-4 Tysværrittet. 
Vi må være på ballen for å få alt på plass til rittet. Jan Erik er spurt om 
å være rittleder. 

 
Rune Vidar 

 

18-6-5 Politiattester 
Det må lages ett system i klubben for å ivareta kontroll av 
politiattester. Irving og Rasmus lager register. 

 
Irving ansvarlig 
Rasmus vara 

 

18-6-6 Klubbklær. 
Vi har fått gode tilbakemeldinger på uttak av klær på Spinn. 
Hvordan fungerer betaling? 

 
 
Kjell Rune 

 

18-6-7 Det mangler BIB for barn i butikken hos Spinn.  
Vi bestiller dette i September. 

Info  

18-6-8 Fjord Motorpark 
Vi har aksjer for 10 000,- i Fjord Motorpark og har mottatt en 
henvendelse om å stille i styret, henvendelsen kom for sent og vi 
hadde ikke anledning til å stille. 

Info  

18-6-9 Dato for styremøte 
15. august på Frakkagjerd Ungdomsskole 19:00 

  

    

 


