Møtereferat
Styremøte
11.juni 2018

Kl 19:15-21

Klubbhytta

Protokollfører

Terje Cruickshank

Deltakere

Totto, Terje, Vanja, Jostein, Frode, Valter og
Elisabeth

Meldt frafall

Brite, Marielle og Bjørn.

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtakssak
Vedtak på post-saker siden siste møte:
•
Ingen ad-hoc vedtak.
Forslag til Vedtak:
Innkallelse godkjennes
Referat 22.05.18 godkjennes
2. Siden sist
Orientering

Leder

RM i Tromsø og morgendagens helter samling. Gode resultater.
Midnattsolrittet gjennomført, Knallgode resultater, særlig av
førsteårsrytterne. Gjennomført stand under Innstranda
Sommerfestival.
Dobbelt arrangement, Sparebanden og Salten karusellen gjennomført
29.mai 2018.
Forslag til vedtak: Tas til orientering.
3. Oppfølging fra tidligere styremøter.
Oppfølgingssak
Bjørndalslia sykkelpark.
- Blir noe utarbeidelse i sommer av Stein
Haugen.
Bli med info materiell. NIF på 16 språk.
- søkt IMDI om midler til dette og jenteskolering, 3 års prosjekt.

Jostein

Forsikring

Jostein/ Totto

Terje
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Høst/ vintertrening 2019
- fått halltid, men ikke svømmetid.
Klubbdokumentet
www.allemed.no
www.frivillig.no
Klubbhus
Nordland idrettskrets om kurs
- Bjørnar Seterhaug er forespurt, og
«Virksomhetsplan
- langsiktig plan (3-4
positiv dialog.
kvelder)» til høsten.
Klubbklær – design og leverandør
- kravspek er utsendt, tilsvar
bearbeideres. Forslag leverandør til høst
styremøtet.

Alle

Klubbturer 2018
1-2 sept ACR Bike Weekend. Send ut epost til medlemmene.

Leder / Oddingar

Klubbturer 2019
september ACR Bike Weekend
Nettsider BCK
Region Nord
Jentesamling september 2018
Trenerkurs 2 – vinteren 2019
Morgendagens helter treningssamling –
vinteren 2019
masterjenter satsning.
Aktivitetskurs + trener 1, 25-26.august. i
Bodø

Leder

Bjørn/ Mariell

Brite
Jan Oddvar
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Rittplan 2018
- 11.08.2018 Midnight Sun Triathlon
- Investeringskostnader vil komme som
ett minus på årets konkurranse:
skiftesone, matter, sykkelstativ, bøyer,
trapp fra vann, m.m.
- budsjettert med balanse på dette
arrangementet, 220’ inn/ut.
- ingen eksterne sponsorer/
støtteordninger pr.tiden.

Jan Oddvar/ Terje

Forespørsel fra Region Nord:
- RM terreng siste helgen i september.
(klubbmesterskap helgen).
- Jostein og Terje tar avgjørelsen, styret
er positiv så lenge dokk tjener penger.
Rittplan 2019
•
•
•

Nivå
Antall ritt
Rittkomite, Jan Oluf Jæger forespurt, er
positiv, også Morten Dreyer.

Samarbeidsavtaler
Innstranda IL.
Team Rynkeby – avvikles.

Frode

Saltenkarusellen 2018

Terje

Sparebanden sykkelkarusell
- rammen er fortsatt 135’, ser ut som det
holder.

Terje / Vanja

Sponsoravtaler
- møte med Bodø Energi avhold.
- møte med SNN og Stamina avtalt til
uken.
- Stephen klar for å drive på med sponsor
innsalg fra høsten av.

Frode / Stephen

Sykkel-merke for barn/ ungdom
- ideskisse til høsten 2018

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

Frode

Trenerressurser/ Treningsgrupper,
fortløpende evaluering, med særlig fokus
på ungdommingene.

Jostein

Bendik reiser sørover, Mori overtar. Fått
Per Opheim inn.
Aktivitetsleder kurs 25-26.august.
Utlånsregler/ Faktureringsrutiner/
Materialforvalter.

Valter

Forslag til vedtak: Tas til orientering og følges opp av de ansvarlige til
neste møte.
4. Økonomi
Orientering
-

Kasserer

Ser ut som vi går litt mer i underskudd enn budsjettert…
Reisestøtte til Adrian Dalheim innvilges innenfor vedtatt
retningslinjer.

Forslag til vedtak: Vedtatt.
5. Høringer
Innspill til kommunal plan
Alle
Sykkelplan Bodø Kommune på høring
http://bodo.kommune.no/kommunedelplan-for-sykkel-underarbeid/category9659.html
Ikke behandlet.
Ansvarlig:

Tidsfrist:
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6. Tour of Norway for Kids
Omkamp

Terje

Bodø CK har fått innvilget at Tour of Norway for Kids legger Bodø til
på sitt tourprogram og de kommer til Bodø søndag 29.juli 2018.
Alle søknader er levert og innvilget for å arrangere ritt, men styret
har i tidligere styrevedtak nektet rittleder (Terje) å benytte klubbens
medlemmer til oppgaven.
Det har vært forsøkt å hente eksterne ressurser, men dette har vist
seg vanskelig innenfor rammene til touren. Så ber om endelig
avklaring fra styret om touren virkelig må avlyses eller kan forsøkes
gjennomført som opprinnelig tiltenkt som en del av Sparebanden
opplegget og bruk av klubbens ressursbank.
Forslag til vedtak: Tillater at rittleder gjennomfører Tour of Norway for
kids.
7. Fratredelse av verv.
Orientering

Terje

Terje ber om permisjon sine verv i styret for å fokusere på andre
oppgaver i klubben.
Vedtak: Styret støtter styremedlemmets behov for en permisjon.
1.vara trer inn.
8. Kulinarisk sportsopplevelse.
Vedtakssak
Saksinnhold sendt på epost 31.05.18
Vedtak: Styret gir Terje Cruickshank fullmakt til å etablere en ad-hoc
gruppe som skal jobbe med kulinarisk sportsopplevelse og søke midler til
et slikt prosjekt.
9. Renovasjon
Vedtakssak
Tilbud fra retura på renovasjon innhentet
Vedtak: Leder gis fullmakt til å inngå avtale med Retura på renovasjon
for Bodø Cykleklubb.
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10. Eventuelt
Eventuelt
- Midler til velodrom utredningen innvilget.
- Funksjonær kurs tri onsdag kl 17 – 22.
- Vanja tar posten i Brites fravær.
Vedtak: Tas til orientering.
Styret møtes den siste tirsdag i hver måned, Neste styremøte er:
• ingen møter i skolens sommerferie.
• 28.august kl 19-21 (PS. Bør utsettes til etter Sparebanden
sykkelkarusell).

