
Referat fra styremøte i BCK, 12.03.2016 

Tid: 16:00, Sted: Noan Christian Gauslaasgate 1A 

Tilstede: May Britt Skeime Nilsen, Margit Realfsen, Bjørn Ole Kolshus, Bjørn Østby, Arild 

Eidesund og Annar Gaustad. Ikke tilstede: Sigbjørn Sivertsen og Alf Helge Tønnesen. 

Sak 1: Ansvarsområder 

Vi er blitt enige om litt ansvarsforhold: 

Arrangementer: 
• May Britt og Margit fortsetter som fest komite 

Ritt og Sportslige arrangementer: Sigbjørn, Helge og Annar 
Fellestreninger: Sigbjørn og Annar 
Sponsorkontakt:  

• Bjørn Ole Kolshus og Annar Gaustad 

Utstyr: 

• Materialforvalter blir Bjørn Kolshus 

Tøy: Arild Eidesund. Han vil holde orden på tøylageret. 
Medlemsansvarlig:  

• Arild Eidesund. Han vil ha ansvaret for spørsmål angående medlemmer,lisenser osv. 

Økonomiansvarlig: 

• Bjørn Østby 

Ellers er vi jo med på det vi kan alle mann eller fordeler oppgaver ut til medlemmene der det 

trengs. 

Sak 2: Års-hjul 

Annar lager en oversikt over møter og ritt gjennom året. Vi satser på litt flere styremøter 
enn tidligere år. De blir nok noe kortere, men noe flere- spesielt på vår og høst når det er mye 
aktivitet på sykkel. Saksliste skal ut til medlemmene før møtet slik at de som ønsker det kan 
sende mail og komme med innspill til saker. Det vil bli skrevet referat fra hvert styremøte. 

Sak 3: Sportslig opplegg for fellestreninger 

Sigbjørn og Annar tar et møte for å diskutere dette videre. Følgende er diskutert på møtet: Det 
vil bli lagt ut spørsmål om hvem som kunne tenke seg å være ansvarlig for en fellestrening i ny 



og ne. Det vil bli lagt opp til to fellestreninger i uken. En for terreng og en for landevei på 
ettermiddager i ukedagene. Det skal legges opp slik at sistemann skal kunne følge med hele 
veien. Fellestreningene vil bli lagt ut på BCK siden på Facebook slik at alle skal ha mulighet for å 
bli med. 

Sak 4: Status for økonomi 

Vi har fått ny nettbutikk. De som bestiller vil få varene hjem til seg og de må nå betales når de 

bestilles. 

Kontigenten ble diskutert. 
Det sjekkes om klubben kan bli med i Grasrotandelen. Og mulighet for sportspriser for 
medlemmer hos flyselskap. Det sjekkes om vi mister momsavdrag på tøyet som bestilles via den 
nye nettbutikken.  
Ellers er økonomien som presentert på årsmøtet. Ut fra budsjettet, går klubben sannsynligvis 
med et overskudd på 180.000,-. 

Sak 5: Status for sponsorer 

Vi har tre sponsorer: Sparebanken Sør, Kiwi og Flak. Avtalen med dem går ut 2018. Nye 

sponsorer jobbes med. 

Sak 6: Status for medlemmer 

Vi har nå litt over 60 betalende medlemmer. Det sendes snarest ut ny purring av 
medlemsavgift for å prøve å komme opp i målet på 80 medlemmer. 

Sammenkomster i løpet av året: 

Det jobbes mot en sommerfest, prøver å finne en dato som passer en gang på seine våren. 

Det blir bankett etter klubbmesterskapet med tilhørende utdeling av pokaler og heder og ære. 
Det forsøkes å få til dette på Meta Hansen huset som i fjor.... Det undersøkes for mulighet til 
innleid DJ. 

Det sjekkes om vi må være med i Norges Idrettsforbund(NIF). Nye retningslinjer fra neste år 

angående obligatorisk medlemsregister. 

Sak 7: Fellesturer, ritt og arrangementer 

Ritt: 

Det jobbes for å få til et lettere terrengmesterskap i klubben i tillegg til landeveis øvelsene  vi 

har hatt i noen år. Vi ser det er mye aktivitet både i skogen, på grus og på landevei. Det jobbes 

mot en mesterskapsuke på høsten. Med temporitt, terrengritt og klubbmesterskap på landevei 

samme uke... Sannsynligvis i uke 37. Mer info kommer senere. 

Scott Cup skal avholdes og der må vi hjelpe til med vakter og premieutdeling som tidligere år. 



Notto vil bli spurt om merking av løype som tidligere år. 
Det blir ingen egen gruppe i Colorline Setesdaltour i år. Det er noen påmeldte og det undersøkes 
om retur med buss sammen med NOV som i fjor. 
Det hadde vært hyggelig om medlemmer i klubben hadde lyst til å stille på litt flere av de lokale 
rittene som er.. det siktes til Birkenesrunden, kvartetten og Å i Heiane. Det ønskes også at vi 
promoterer temporittet vårt bedre slik at flere fra andre klubber ønsker å stille  på dette.  

Fellesturer: 

Sigbjørn og Annar jobber med en fellestur for interesserte til Rauland en helg på tidlig sommer. 

Muligheter for å sykle opp og ned, og også en terrengtur på selve Rauland. Mer info kommer... 

Vi undersøker også muligheten for en fellestur til et ritt litt utenfor regionen. Grenserittet er 
nevnt. 
Det ønskes innspill til aktiviteter vi kan delta på. Klubben kan da bidra med evt. transport, 
overnatting etc... kom med forslag!!! 

Sak 8: Eventuelt 

Ungdomsklubb i BCK. 

Det er tatt opp igjen og styret vil invitere de interesserte med å komme med forslag til modell på 

neste styremøte. Annar innkaller partene til møte for videre fremdrift. 

Feiing av gang og sykkelstier 

Vi rakk ikke å diskutere dette, men oppfordrer medlemmene till å følge med. 

 

 

For styret: Margit 


