Møtereferat
Styremøte
22.mai 2018

Kl 19-21

Klubbhytta

Protokollfører

Terje

Deltakere

Terje, Brite, Bjørn, Frode, Totto, Valter, Vanja,
Marielle (fra kl 19:20), Elisabeth (fra 19:45).

Meldt frafall

Jan Oddvar, Arne.

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtakssak
Vedtak på post-saker siden siste møte:
 Mobile vaktkurs 2-3.september.
 Alias eposter på @bodo-ck.no opprettet.
Vedtak:
Innkallelse godkjennes
Referat 25.04.18 godkjennes
E-post godkjente vedtak godkjennes
2. Siden sist
Orientering

Leder

Festvågrittet gjennomført.
Sparebanden sykkelkausell i gang.
Parakveld med nordland idrettskrets gjennomført
17-mai borgertog med godt oppmøte
Lær å sykle dag for damer gjennomført.
Vedtak: Tas til orientering.
3. Oppfølging fra tidligere styremøter.
Oppfølgingssak
Bjørndalslia sykkelpark, nytt sikringsmateriell
-

Jostein

10.000,- i sikringsmateriell ok.

Bli med info materiell. NIF på 16 språk.

Terje

EMIT brikker, utskifting av disse.
- leier brikker inntil videre ved arrangement, med
mindre vi finner eksternt finansiering for utskifting.

Brite

Forsikring
- Se på sidene til gjensidige om klubbforsikring. Vi
er pålagt av NIF å ha. Må ha omsetning for å få pris
fra Gjensidige. Valter finner dette tallet.

Jostein/ Valter

Møtereferat
Halltid/leie for neste innesesong.
- søknad sendt, hall og basseng.
- bedt om møte med Stamina.

Frode

Klubbdokumentet
www.allemed.no
www.frivillig.no
- Jostein har jobbet noe med dette.
- Finner en arena for ei arbeidsgruppe som jobber
med dette, vurdere å bruke Nordland idrettskrets
sitt klubbutviklingsseminar (Frode undersøker).

Alle

Klubbhus
- Brite har overtatt kodene og delt ut nye.
- Lage en kalender for klubbhytta (Brite).
- Utstyr til kjøkkenet oppdatert.

Leder

Vedtak:
- Videre renovering av klubbhytta delegeres til en
arbeidsgruppe der rapporten fra sist høst danner
grunnlag for hva som må utbedres.
pri 1 er gulvet i klubbhytten og råtevegger.
- Rammen til arbeidsgruppen er 150.000,- Leder oppnevner denne arbeidsgruppen. Totto,
med Valter som vara er styrets representant i
denne arbeidsgruppen.
Klubbklær – design og leverandør
- jobber med fire leverandører, og to til på listen.
- har laget en kravspesifikasjon.
- design vil avhenge av valg av leverandør.

Bjørn/ Mariell

Klubbturer 2018
25-27 mai Mosjøen Helgeland Sparebanktrippel
1-3 juni Tromsø Regionmesterskapet 2018
1-2 sept ACR Bike Weekend,

Leder /
Oddingar

Klubbturer 2019
september ACR Bike Weekend
Løypevaktkursing
- Stasjonære vakter
- Mobile vakter, forespørsel fra Bodø MC
- lukkes for videre oppfølging.

Leder /Dag
Kristoffer
Hansen

Møtereferat
Nettsider BCK
- Hvordan og hvorfor bli medlem i Bodø CK.

Brite

Region Nord
1-3.juni RM og Morgendagens helter samling
Jentesamling september 2018
Trenerkurs 2 – vinteren 2019

Jan Oddvar/
Frode.

Rittplan 2018
- 11.08.2018 Midnight Sun Triathlon
- stenging av Sjøgata godkjent av kommunen.
- konsert i Breivika (Nordland musikkfestuke).
- full rittkomite på plass (6.personer). Elisabeth,
Bjørn, Igor, Andreas, Ingrid og Henning.

Bjørn/ Frode/
Elisabeth

Rittplan 2019
- ber en rittkomite tenkte på rittplan til møtet
12.juni.
Saltenkarusellen 2018
- samarbeid med FILS funker bra, men når for mye
elite vs mosjonistene fortsatt.
- vurdere ekskludering av de med aktivlisens neste
år.

Terje

Samarbeidsavtaler
Innstranda IL.
Team Rynkeby – avvikles.

Jan Oddvar/
Frode.

Sparebanden sykkelkarusell
- 108 deltakere på første runde.
- 44 frivillige i sving.

Terje / Vanja

Sponsoravtaler
- vi trenger en sponsor ekstra.
- vi er enige med sponsorene, men signering
gjenstår.
- utfordre Stephen Fu til å være en sponsor-agent.

Terje/ Frode

Sykkel-merke for barn/ ungdom
- utarbeider ett forslag til høsten.

Terje

Tilskuddsportalen
http://tilskuddsportalen.no
Styret går gjennom og ser på muligheter for å søke
tilskudd og legger en strategi for dette.

Frode

Møtereferat
Trenerressurser/ Treningsgrupper, fortløpende
evaluering, med særlig fokus på ungdommingene
- Trenersituasjon, en til assistent på terreng 1 på
plass. Trenger en siste på gr. 2 så er Jostein
fornøyd.
- Vi trenger trener 1 kurs. Bare å booke (Terje).

Jostein

Utlånsregler/ Faktureringsrutiner/ Materialforvalter.
- utleie av klubbsykler etter "skiskyttermodellen
gjennomføres ikke inneværende år, kommer tilbake
på dette til høsten.

Valter

- Valter innkaller materialforvalterne til møte.
Vedtak: Tas til orientering og følges opp av de ansvarlige til neste
møte.
4. Økonomi
Orientering

Kasserer

Fra Jostein: Pristilbud kommer på verktøy. 10k er veiledende på
store professional kittet fra Park, mangler spesifikk avdrager og
hydraulisk bremse slange kutter.
- får endelig tilbud fra Sport1 og tar en avgjørelse der.
Vedtak: Tas til orientering.
5. Høringer
Innspill til kommunal plan

Alle

Sykkelplan Bodø Kommune på høring
http://bodo.kommune.no/kommunedelplan-for-sykkel-underarbeid/category9659.html
Vedtak:
Ansvarlig:

Tidsfrist:

Møtereferat
6. Ritt 2019
Nedsettelse av komité

Terje

Vi trenger en rittkomité for ritt 2019 med økonomiske rammer og
tydelig mandat.
- overordnet ansvarlig (rittleder). Jan Oluf Jæger.
- økonomiansvarlig
- tidtaking
- sekretæriat
- løypeansvarlig
- arenaansvarlig,
- frivillighetsansvarlig, herunder fotograf.
- sikkerhetsansvarlig, herunder sanitet
- kommisæransvarlig
Investering i lisens for bikemaster.no
Vedtak: Jæger velges som rittkomiteleder, og delegeres til å foreslå
medlemmer. Frode følger opp.
Ansvarlig: Frode.

Tidsfrist: 12.juni 2018

7. Eventuelt
Eventuelt
Evaluering av Festvågrittet 2018. Mangler rapport fra sjefkommisær.
Tar rapportene til etterretning, og gis til neste års rittkomite.
Reguleringsplan rundt Mørkvedmarka skole.
Årets idrettskonferanse i Nordland går av stabelen 9-11. november.
Det vil bli ei inspirerende idrettshelg med motiverende
foredragsholdere og ulike kurs man kan delta på.
Lørdag 2.juni – Bodø kommune, internasjonal uke.
Søndag 10.juni – Instranda sommerfestival.
Nestemøte, mandag 11.juni 2018 kl 19:00
Vedtak: Vedtatt.
Styret møtes den siste tirsdag i hver måned, Neste styremøte er:
11.juni 2018 kl 19-21 (nest siste tirsdag mnd pga skoleferie)
ingen møter i juli og august
28.august kl 19-21

