
  
  

Styremøte CK 
Haugaland 

    Møtenr. Side 

      8 / 
2019 

1 av 
3 

          
Dato Kl. Sted     

05.11.2019 19:00 Spinn 
sykkelshop 

    

Referat ved       Dato 
for 
sign. 

Frode         
Deltakere         

 Frode, Rune Vidar, 
Vegard, Rasmus, Irving, Bill 

        

Fraværende         

Sondre, Bjørn Erik og 
Kathrine 

        

          

          
  
Punkt 
År/saksnr 
  

Sak Type 

  Godkjenning av saksliste 
  
Godkjenning av referat fra sist styremøte  
Fra møte: Referat godkjent. 
 

  

19-18 Sammenslåing av CKH og Hårfagrerittet 
Steinar Hetland og Odd Erik Osmundsen har 
begge takket ja. 

  

Møte 8  Rune Vidar Informerer 
Fra møte: Jan Erik innkaller til møte. 

  



19-56 Utstyrsleverandør 
Fra møte: 
Rasmus kontakter Bike Brothers og Spinn for 
tilbud til klubben. 
Vegard er inhabil i saken, avtalt egen avstemming 
med resterende medlemmer i styret. 

  

Møte 8 Styret har gått til Spinn og Bike Brothers og bedt 
de om å gi tilbud på 9 punkter for å være 
utstyrsleverandør. 
  
Gode tilbud ble mottatt fra begge butikkene. 
Vi gjennomførte et møte for å se på begge 
tilbudene, der vi ble enige om å gå tilbake til 
butikkene å se om de kunne gi litt mer på noen 
punkter.  
Etter at reviderte tilbud ble gjennomgått ble det 
utført avstemning der Spinn vant med 5 mot 3 
stemmer. 
 
Valgt på grunnlag av totalvurdering. 
  

Vedtak 

19-57 Sponsorer 2020-2021 
-        Gjennomgang over de vi har hatt 

kontakt med 
-        Hvem tar vi videre kontakt med 

Fra møte: 
Vegard kontakter Kjell Rune for info om hvordan 
tidligere sponsorer har hatt av avtaler. 
Nye sponsorer bør være klare til neste styremøte. 

  

Møte 8 Status tidligere sponsorer? 
Fatland: Ikke med videre. 
Vassbakk og Stol: Søknad behandles i November 
Yes: Ikke med videre, medlemmer får rabatt på 
trening Yes. 
  
Nye sponsorer: 
Skude Bygg: 20 000,- 
Optimera: 10-15.000,- 
Teqva: 10.000,- 
Kystgjerde: 10.000,- 
Accpron: 10.000,- 
Sparebanken: 30.000,-  
Risanger & Sønn? 
  
Skriftliggjøre avtaler ansvarlig: Irving lager avtaler. 
  
Potensiell avtale med Norgeshus: 
Rune Vidar informerer 
  

  



19-58 Treningsopphold i Spania 
-        Se epost fra Frode 
-        Frode informerer 

 
  

  

Møte 8  Fra møte: Styret er positiv til tur 2020, Frode 
tar dette videre, gjelder for ungdom.  

  

19-59 Visjon 2022 for barn og unge 
-        Se samme epost fra Frode som sak 

19-58 
-        Frode informerer 

 

  

Møte 8 Fra møte: Johnny, Frode, Rasmus, Rune 
Vidar, BMX gruppa tar dette videre. Frode tar 
initiativ til møte.  

  

19-60 Status rundbanetomta i Grinde 
 

  

Møte 8  Fra møte: Deler av området må omreguleres, 
Rasmus holder kontakt med kommunen for 
videre info.  

  

19-61 Årsfest 
Dato er satt til 4. desember. Lokaler på Vormedal 
Grendahus er bestilt. Komiteen jobber med 
program. 

  

Møte 8 Jonas Aarseth kommer.   

19-62 Team Haugaland 2020? 
 Bjørn Erik tar kontakt for eventuelle turer/opplegg 
til neste år. 

  

19-63 Sponsor Team Rynkeby? 
Rune Vidar informerer 
Fra møte: Klubben har dessverre ikke midler til 
dette neste år. 
  

  

19-64 Regnskapsfører 2020? 
Vi har budsjettert med et utlegg på 37500 på dette 
i 2019.  
Vi bør sjekke ut norges idrettsforbund / 
sykkelforbundets løsning her. 
Fra møte: Rune Vidar kontakter aktuelle firma 
som muligens kan være aktuelle.  

  

19-65 Valgkomite 
Rune Vidar informerer 

- Jostein Myklebust - Leder 
- Jan Michael Leifsen 

  



- Wenche Grønning Stueland 
Disse er på valg 
Leder- Rune Vidar Vestre 
Nestleder- Rasmus Hauge 
Styremedlem- Irving Haraldson 
Styremedlem- Bjørn Erik Fagerheim 
Varamedlem- Bill 
Varamedlem- Sondre 

19-66 Årsmøte 
Sette dato: 3. mars? Lokale: Haugesund 
sparebank sine lokaler? 
Fra møte: Rune Vidar sjekker om lokalet er ledig 3 
mars klokken 19. 
  

  

19-67 Årsrapport til årsmøte 
Sette opp punkter og fordele, noen som har heftet 
fra sist årsmøte? 
Fra møte: Vegard setter opp rapport basert på 
innspill.  

  

19-68 Innkjøpt av ruller 
Videreføring av sak 19-37. 
Styret har bestemt å bruke post 6540, 30 000,- på 
wattruller til barne- og ungdomsgruppen. 

  

19-69 Skade på bil under Tysværrittet. 
Vi har mottatt henvendelse fra Arne Høyvik der 
han har skadet privatbilen sin under dugnad for 
Tysværrittet og fått skader for ca. 5000kr på bilen. 
Styret har valgt å betale dette for Arne. 

Vedtak 

19-70 Rittleder Karmøy Rundt 
Rune Vidar informerer. 
Fra møte: mangler fortsatt rittleder. 

Vedtak 

19-71 Søkander til Vegvesenet for neste års ritt 
Status for dette? Forespørsel sendt Bill og Kjetil.  
Bill informerer ang Vats-tempoen 
Kjetil har gitt tilbakemelding ang Tysværrittet 
Trond sjekker med tidligere rittleder 
Fra møte: Bill vurderer Karmøy:-) 

  

19-72 Vaktløsning 
Rittledere ønsker ikke å håndtere problematikken 
rundt dette å skaffer vakter til rittet. Skal vi prøve å 
sette ned en egen vaktkomite? 
Fra møte: vaktkomite velges på årsmøte. 

  

19-73 Stasjonærvaktkurs 
- Forespørsel fra Team Rynkeby 
- Vi trenger mange flere vakter 

Hvordan arrangere dette for å trekke folk?  

  



Fra møte: Bjørn Erik kontakter HTK og Remi 
for avtale dato. 

19-74 Ny nettsideløsning 
Det er blitt besluttet å bytte nettsideløsning fra 
Weebly til Wordpress. Dette vil spare klubben for 
ca 2000,- i året og vil gjøre nettsiden mer attraktiv. 
Arbeidet er startet av Rasmus 

Vedtak 

19-75 CKH datamaskin 
Forslag til vedtak: 
Kjøpe inn datamaskin til klubben, brukes av 
nettside ansvarlig og i forbindelse med ritt. 
Bill sjekker ut datamaskin 
Fra møte: Bill kjøper pc nå! 

Forslag 
til vedtak 

 19-76 Friskis og Svettis 
Det er inngått avtale med Friskis og svettis om å 
låne spinningsykler og lokaler på Skjoldhuset for 
3600kr til og med mars mnd. Dette er tilgjengelig 
når ikke de selv bruker dette. 

  

19-77 Sponsortreff og profilering av sponsorer 
Rune Vidar informerer 

- søknad om midler til Haugesund 
Sparebank 

Fra møte: Leander lager videosnutt  

 

   

  Årshjul 
-       Kort gjennomgang av status årshjul i 
møte. 
Fra møte: Har kontroll. 

  

  Neste styremøte 
10 desember klokken 17 

  

  Eventuelt 
Morgendagens helter- 4 ungdommer som reiser 
på dette(22- 24 november) 
Superlørdag- Utvidet dag med sykling fra 7 til 16 
år. 

  

      

    
  

  

    
  

  

  
  



  
 


