
 

Referat Styremøte 31.01.2017 
Tid: 31.01.2017 kl: 19:30, Sted: Hos Margit og Annar 
Tilstede: Sigbjørn Sivertsen, Margit Realfsen, Kari-Anne Høiklev (BCK Junior Gruppe, 
observatør), Annar Gaustad, Bjørn Østby, May Britt Skeime Nilsen, Bjørn Ole Kolshus, Arild 
Eidesund. 
Ikke tilstede: Alf Helge Tønnessen 

Sak 1: Gjennomgang av årsmøtepapirer 
● Regnskapet er godkjent og underskrevet av begge revisorene. 
● Budsjett 

○ Inntektene blir stående som foreslått 
■ Kontingenten foreslått senket fra 500,- til 400,- for medlemskap i 

sykkelklubben. Videre ble det foreslått en kontingent på 300,- i 
Idrettsskolen. 

■ Sigbjørn likte ikke dette og mente klubben da ville bli for passiv. Mente vi 
heller burde bli flinkere til å bruke penger, dvs få et enda bedre tilbud til 
medlemmene! 

○ Øker utgiftene til sykkelritt fra 15000,- til 45000,- 
■ Mer sponsing av lokale ritt 
■ Sponsing av både mtb og landeveisritt 
■ Kommer tilbake til hvilke – de fleste lokale ritt ble nevnt. 
■ Økte utgifter til vakthold ifb. med rittene våre. Pålagt lovendring om 

vakthold ifb. med sykkelritt ble bekreftet vedtatt. Fått indikasjoner på at 
kursvirksomhet MÅ påregnes. Hva dette innebærer konkret vet vi ikke og 
avventer info fra NCF. 

■  
○ Øke diverseposten fra 7000 til 12000 

■ Bidrag til start/oppstart til Ungdommen med kr 10000,- 
■ Forslag på bidrag til Sti-gjengen på Dønnestad med «et eller annet». Ble 

snakket om rydde-sag til vår terreng-gruppe som også kan brukes av 
Dønnestad sti-gjengen. 

Sak 2: Lovendring 
Det ble informert om ny lov for idrettslag som må vedtas på årsmøte. 



 

Sak 3: Ny runde med bestilling av klær 
● Vi skal i gang med bestilling av klær. 
● Avtalt at juniorgjengen fikser prøvekveld selv (via Steffen) og kommer med felles 

bestilling til Trimtex. Legges inn sammen med klubbens bestilling. 
● Vi har mye tøy på lager (mest bukser) – blir bestilt minimalt (ingenting) til lager (dette ble 

vel ikke diskutert men er vel innlysende?) 
● Klubbmester-trøye er klar til produksjon hos Trimtex. 

Sak 4: Eventuelt 
● Ungdomsgjengen er i gang og ønsker seg lånesykler. Skal høre med Birkenes om å 

«overta/låne» fra de. Har via Mario kommet i kontakt med Merida som muligens kan 
komme inn som sponsor. Ingen sa noe på hvis Merida var eksklusiv sponsor til 
ungdommen. Ble også nevnt at de selvsagt (Merida) er hjertelig velkomne som 
sponsorer til BCK også. 

● Årsfest 2016 ble ingen voldsom suksess og det ble nevnt at man kunne ta det etter at 
sesongen var over og alt hadde roa seg ned (hvis det noen gang gjør det??......har vi 
ikke alle en garasje eller en kjeller vi skal rydde?) May Britt er på saken og kommer med 
tid og sted. 

● Utfordringer med mørk bekledning ble nok en gang tatt opp. Utrolig nok var alle enige 
om at sort var vanskeligere å se enn lyse farger! Ettersom 2017 er siste år med 
nåværende sponsorer så vil det bli tatt opp som egen sak på årsmøte om å ha nye 
farger og evnt nytt design. 

● Med nye avtaler på sponsorer vil også være aktuelt med å undersøke muligheten der ute 
på hvilke alternativer vi har på leverandører av bekledning. 

● Årsmøte 16. februar 2017 fremskyndes til kl 18:30 og Pizzaen kommer 20:30. 
 
 
Sportslig hilsen 
Bjørn Ole 
Sekretær (en himla god en også om jeg tør si det selv) 
 
 


