
Referat Styremøte 20.10.2016 
Tid: 20.10.2016 19:00, Sted: Beddingen Lillesand 
Tilstede: Helge Tønnessen, Sigbjørn Sivertsen, Margit J Realfsen, Annar Gaustad, Arild 
Eidesund, Bjørn Ole Kolshus, Kari-Anne Høiklev (BCK Junior Gruppe, observatør) 
Ikke tilstede: Bjørn Østby, May Britt Skeime Nilsen 

Sak 1: Klubbmesterskap 
En liten vurdering av årets klubbmesterskap.  

● KM TERRENG 
○ Vellykket, bra med vakter og bra gjennomføring. 

● KM TEMPO 
○ Litt vanskeligere å få vakter men det ordnet seg til slutt. 
○ Vi kommer til å kjøpe egen tidtakningsklokke 
○ Pga trafikk og antall deltakere kommer vi antagelig til å søke tillatelse til neste års 

arrangement. 
● KM FELLESTART 

○ Ingen kommentarer. 
● KM ALLROUND 

○ Ingen kommentarer. 
● Bankett 

○ Litt lite oppmøte, vi må tenke litt på dette arrangementet før neste år. 
○ Vi har ikke fått delt ut premiene, undersøke om når vi kan ta premieutdeling. 

Sak 2: Ungdomsgruppe 
Ungdomsgruppe er etablert. Styret velger en representant som møter i styret til 
ungdomsgruppen. Gruppen har fått oppstartstøtte fra NIF. Nye medlemmer betaler 100,- for 
resten av 2016. Forslag om kontingent for medlemmer av ungdomsgruppe for 2017 på 300, 
legges frem for årsmøtet. 

Sak 3: Utstyr 
Arild setter igang med bestilling av nytt tøy. Vinter-klær i tillegg til bukser og trøyer. 
Vi kjøper 2 stk Thule Euro Classic 929. Velger å se dette litt an på pris. 
Videre sjekker vi kjøp av stoppeklokke. 



Sak 4: Trening i vinter 
Trening i vinter blir: 

● Basistrening i Turnhallen på mandager. Kombineres med løping i forkant og ballspill i 
etterkant. Bente L Knudsen er leid inn for inntil 8 treninger for å instruere oss til å komme 
igang, samt lage et program til oss. 

● Spinning på Trend-Trim onsdager 18:00 til 19:45 

Sak 5: Økonomi 
Bjørn har lagt frem en økonomioversikt. Vi ligger ikke langt unna budsjettet når de fleste 
aktivitetene for i år er unnagjort. 

Sak 6: Eventuelt 
Vi vil vurdere en sponsing av Dønnestaf G-trail. Avventer et spesifikt prosjekt. Sigbjørn jobber 
videre med saken. 
Det kom også forslag til å arrangere fellestur til Rauland i vinter for å trene på ski. 
 
Annar 


