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Styremøte CK 
Haugaland 

    Møtenr. Side 

      4 / 2019 1 av 3 

          

Dato Kl. Sted     

02.04.2019 18:00 Spinn Sykkelshop     

Referat ved 
 

      Dato for 
sign. 

Frode         

Deltakere         

 Irving, Sondre, Frode, Rune Vidar, 
Bjørn Erik, Vegard, Bill og Kathrine 

        

Fraværende         

Rasmus og Sondre         

 Møteleder         

Rune Vidar         

  

Punkt 
År/saksnr 

  

Sak Type 

  Godkjenning av saksliste 
  

  

19-26 
  
  

Godkjenning av referat fra 19.02 
Fra møte: Godkjent i møte 02.04.19 

 

19-27 Økonomi – Samarbeid med regnskapsfører 
- Kjell Rune fortsetter som regnskapsfører ut 2019. 
- Se forslag fra Kjell Rune 
- Sjekk registering av styremedlemmer i Brønnøysund 
Fra møte: 
Forslag fra Kjell Rune godkjennes. 
Rune Vidar oppdaterer styremedlemmer i Brønnøysund. 
Vegard tar dialog videre med Kjell Rune. 

 

 Vedlegg 
i egen 
epost  

19-28 Vipps betaling  

- Medlemskontingent 
Fra møte: 

Sjekkes videre. 

 

19-29 Sponsormidler Haugesund Sparebank 
- Kontrakt er sendt 
- Avtalens størrelse?? 

       
 Fra møte: 

Vedlegg 
i egen 
epost 
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       Foreløpig tilbakemelding fra Haugesund Sparebank tilsier at det 
kan være mulighet for mer tilskudd hvis vi kommer med konkrete 
prosjekter som de kan sponse. 
Fast års avtale med Haugesund Sparebank er nå signert. 

19-30 Samordnet rapportering 
Fra møte: Ble utfylt i møte. 

vedlegg 
i egen 
epost  

19-31 Status klubbklær 
- Irving og Vegard informerer 

Fra møte: Irving oppdaterer liste over tilgjengelig klær. 
Rasmus sender ut info til alle som har bestilt klær. 
Vegard sjekker mulighet for jakker til ledere/trenere. 
 

  

19-32 Utøverstipend  
- Frist for å søke: 1. mai.  

- Anna har levert søknad 
- Flere vi bør oppfordre til å søke?  

Fra møte: Foreløpig mottatt 1 søknad. 
 

  

19-33 Profilering 
Irving informerer 
Fra møte: Bestiller 2 stk beach flag med stålplater.8 stk magnet skilt med 
80cm bredde. 50stk t- skjorte med forslag fra Øystein. 

  

19-34 Status CKH-rittene. 
 Karmøy rundt 
 Vats-tempoen, Bill jobber med søknaden mot Vegvesen. 
 Tysværrittet 

Fra møte: 

Søknader er sendt for alle ritt, ikke mottatt svar på søknader. 

 
  

  

19-35  Representasjon i 17. Mai toget 
- BMX- gjengen har gjort dette tidligere 

Flere? 
Fra møte: Foreløpig bmx gjengen som gjør dette. 
Informerer også medlemmer på epost at alle som vil kan delta. 

Vedlegg 
i egen 
epost  

19-36 Søknad fra BMX-gjengen 

- Bmx gjengen ønsker en tur til hallen i Kristiansand 
Fra møte: Ja til kr 5000,- for ny tur. 

 

Vedlegg 
i egen 
epost  

19-37 Wattruller? 

- Hovedsakelig som tilbud til ungdom/HTG 
- Alle kan bruke utenom fellestreninger for ungdom 

Fra møte: Vi bør ha tilbud til medlemmer. Har utfordring med 

tilgjengelig lokale. Bill sjekker mulighet for lokale hos HTG. Vi 

søker om tilskudd til dette hos aktuelle stiftelser. 
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19-38 Sposorutvalg/inntektsmuligheter:  

 
Fra sist styremøte: Vi ser på mulighet for loddsalg som barn/ungdom 
må bidra med. Innsamling av tomflasker. Dette tas med videre som 
fast punkt. 

Fra møte: Bill oversender forslag til profilering fra basketball. 

Alle kommer med innspill til profilering neste møte. 
 

  

19-39 Deltakelse Tysvær idrettsråd? 

Tysvær Idrettsråd inviterer til årsmøte torsdag 25. april i Balder på Tysværtunet kl: 18.00 

Event saker må meldes inn innen 11. april 

Fra møte: Ingen som var på styremøte som kan stille. Har Rasmus mulighet? 

  

19-40 Årshjul 
 

  

19-41 Neste styremøte 
7 Mai klokken 18:00 på Spinn  

 

19-42 Eventuelt 
- Rune Vidar har takket ja til å støtte «sykle til jobben» med gratis 

deltakelse i Tysværrittet 2020.  
- Kjapp oppdatering om rundbanesaken. 
- Jostein er valgt som vara i region sør. 
- Skudenes kjøper inn 2 landeveissykler. Delvis finansiert (10.000kr) via 

gave fra båtlaget der ute. Resten finansierer klubben. 
-  

  

 -   

 -   

   
 


